
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণতন্ত্রের বফরুন্ত্রে 

উলামান্ত্রে দেওফন্দ 

 

গণতে প্রতযাখ্যান করার ফযাান্ত্রর ধমীে 
বফন্ত্রেষজ্ঞ আন্ত্রলম ও  মুপতীোন্ত্রন দকরান্ত্রমর 

পতওো এফং সুবিবিত মতামত সমহূ 

 

সংকলন  

মাওলানা ইব্রাবহম হুসাইন 

 

 

 

 

 



 

وبركاته اهلل رمحة و عليكن السالم  

আল্লা তাারায বফশল মভশযফানী এফং করুণা ভাভাযী বপতনা  

ফততভান ভশয ভূবততভূশয ভশধে একবি ভূবতত -  গণতন্ত্র মক প্রতোখ্োন 

কযায ফোাশয উরাভাশ মদফশেয পতা এফং বরখ্নী একবিত কযায 

মতৌবপক বদশশেন। এ মেশি কর বফলশয তথেূি বফশলবাশফ উশল্লখ্ 

কযায ফোাশয আভযা মথাাধে মেষ্টা কশযবে। তফু ভানুল বশশফ আভযা 

বুরত্রুবিয উশবত নই। তাই বরুভ্রাবি বযরবেত শর আশর ইরভযা 

ংশাধন কশয বদশফন।  

আল্লা তাারায কাশে মদাা কবয বতবন মমন অীভ দা আভায  ভত  

নগনে  অধশভয এ  েুদ্র প্রাশক কফুর কশয কশরয জশনে উকাযী 

ফাবনশ মদন। আভীন, ইা যব্বার আ’রাভীন। 

ইব্রাবভ হুাইন 

াার, ১৪৩৯ 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

গণতে প্রতযাখ্যান করার ফযাান্ত্রর ধমীে 
বফন্ত্রেষজ্ঞ আন্ত্রলম ও  মুপতীোন্ত্রন 
দকরান্ত্রমর পতওো এফং সুবিবিত মতামত 
সমূহ 

   

ইভাভ নরুুর হুদা মযত ভারানা উফাইদলু্লা আশনাায (যবভাহুল্লা)  

ফততভাশন ইরাভী গণতন্ত্র  এফং ইরাভী ভাজতশন্ত্রয অশনক আশরােনা 

মতাশরােনা , ংফাদশি ফড় ফড় বশযানাশভ করাভ োা । 

প্রকৃতশে দুশিাই ইরাভী যীবতনীবতয বফশযাধী। মম ফেবি ইরাশভয মেশি 

গনতশন্ত্রয বযবালা ফেফায কযশত ো ম আশর ইরাভশকই বযূণত 

রুশ ফুঝশত াশযবন। আয মম ইরাভশক  ভাজতশন্ত্রয াশথ বভরাশত ো 

ম আশর ভাজতশন্ত্রয অাযতা অনুধাফন কযশত াশযবন। 

এ বফলিা ফুঝাশনায জনে ফবর, মবদ ইরাভী গণতন্ত্র  এফং ইরাভী 

ভাজতশন্ত্রয অনুযণ েরশর জীফশনয কর  কামতদ্ধবত ইরাভ 

মভাতাশফকই , ইরাশভয ভতাদশতয বফশযাধী না   - তাশর ম 

আদতশক ইরাভী গণতন্ত্র  এফং ইরাভী ভাজতন্ত্র নাভ মদায কী 

প্রশাজন?  

তাযা ইরাভী গণতন্ত্র এফং ইরাভী ভাজতশন্ত্রয নাশভ রূািবযত কশয কী 

রাব কযশত ো? 



ইরাশভয ভত বফি  ধফধশফ াদা বযষ্কায  কাশড় রূািবযত কযায 

দাগ মকন রাগাশত ো?   

ুতযাং ুস্পষ্ট কথা এিাই মম, ইরাশভয বাফধাযা বিভা কুপযী গণতশন্ত্রয 

প্রবত ভ্রূশে কশয না, কবভউবনজশভয মকান শযাা কশয না।   

ইরাভ মতা মকফর আল্লা জাল্লা ানুহুয যাজশেয প্রফিা।  তায  বেয 

াশ্বত ফাণী র:  

اللہ اال الحکم ان  

হুকুভত েরশফ মকফর আল্লা তাারায। (ূযা ইউুপ, ৪০) 

ইরাশভয ভাশঝ আর  কাজ র প্রবতবনবধে এফং মখ্রাপশতয দাবে 

ারন কযা। ইরাশভয নফী ملسو هيلع هللا ىلص - আল্লা তাারায হুকুভ আকাভই 

ফাস্তফান কশযশেন। বনশজয োবদা  মখ্ার খ্ুবয অনুযণ কশযনবন। 

একাযশণ তাাঁয ملسو هيلع هللا ىلص আনীত জীফন ফেফস্থা এই েণস্থাী দুবনায উয বের না,  

ফযং তা  বের আল্লায ভশনানীত তাবশদয ভানদশেয উয। 

ইরাভ না ভাজতাবন্ত্রক ভতফাদশক ভথতন কশয, না ইউশযাশয ুাঁবজফাশদয 

শযাা কশয। ইরাভ এিাই বখ্া মম, কশরয অবধকায বিকবাশফ 

আদা কযশফ, কাশযা ক্ব নষ্ট না কযশফ না।  

বতবন আশযা ফশরন,  

আভাশদয মদশ  কী ইরাভী আইন  ফাস্তফাবত শশে? 

আভাশদয ধভতী  যাজননবতক দরগুশরা  মই মেৌলবি ফেয ধশয এ ফেথত 

দ্ধবতশত আশোরন কশয মাশে, মায বকেু ভাধেভ র: 



াংফাবদক শেরন কশয াোৎকায মদা, ভাশফ কযা, বফশোব বভবের 

কযা, ধভতঘি ারন কযা, দাফী আদাশয আফদায জানাশনা, রং ভােত কযা,  

াভাবজক ফকি কযা, অবেথতনা মদা, অভন্ত্রণ জানাশনা, ইপতায াবিত 

কযা, ঈশদ বভরাদুন্নী াবিত, বিনায, নাইি াবিত এোড়া কাশপযশদয 

আবফষ্কৃত আশযা কত  াজাশযা যকশভয দ্ধবত। এগুশরা ফাদ বদশ অনে 

মকান ন্থা তাযা াবকস্তাশন বযত ফাস্তফানশক  অম্ভফ ভশন কশয।  এ 

ফেথত ন্থাগুশরায ভাধেশভই তাযা এ যাশজে ইরাভী হুকুভত ফেফস্থা কাশভ 

কযশত ো। । 

جنون است محال است خیال ایں  

আশর  এিা তাশদয অম্ভফ  বদফাস্বপ্ন আয াগশরয  প্রশর  োড়া  আয  

বকেইু না। 

ূি- ভাকারাত া ইযাদাত- ৭১ ৃষ্ঠা, “ইরাভী গণতন্ত্র  এফং ইরাভী 
ভাজতন্ত্র” বশযানাশভয আশরােনা।  

   

ভপুতী বনজাভবুিন াভজাী বদ যাবভাহুল্লা 

“আবভ আনাশদয কাশে মম কথা ম কযশত োই তা র, মখ্ন দুবনা 

আল্লা তাারায দ্বীন বফজী শফ তখ্শনা তা মবাশিয ভাধেশভ শফ না।  

আবন বিভাশদয ফানাশনা দ্ধবতশত যাজননবতক দর ফাবনশ গনতশন্ত্রয 

ভাধেশভ আল্লা তাারায দ্বীনশক বফজী কযশত োন? তাশর শুশন যাশখ্ন, 

বিভাশদয ফানাশনা দ্ধবতশত  মবাশিয ভাধেশভ দুবনা আল্লা তাারায 

দ্বীন বফজী শফ না। মকননা দুবনা আল্লা তাারায দুভনযাই মফব।  

পাশক, পাশজযশদযই ংখ্োগবযষ্ঠতাই অবধক। আয গণতশন্ত্রয ভূর বববি 

র ংখ্োগবযশষ্ঠয ভশতয উয। এশত ভাথা গণনা কযা  ভাথায ভূরেশক 

ন। অথতাৎ কর ভানুলশক একই াল্লা ভাা  তাশদয মমাগেতায 



বফশফেনা কযা  না। মমশত ু ভানশুলয ভাথা গণনা কযা  ম বশশফ 

বিভাশদয ফানাশনা গণতাবন্ত্রক দ্ধবতশত কখ্শনা  ইরাভ কাশভ শফ না। 

মমভবনবাশফ কখ্শনা মাশফয ভাধেশভ মু শফ না। মভািকথা, নাাশকয 

ভাধেশভ মমভবনবাশফ, বফিতা াবর শফ না মতভবনবাশফ, অননরাবভক  

বিভাশদয ফানাশনা কপুযী গণতাবন্ত্রক দ্ধবতশত কখ্শনা ইরাভ কাশভ 

শফ না। মখ্ন দবুনা আল্লা তাারায দ্বীন বফজী শফ তখ্ন তা মই একবি 

দ্ধবতশই শফ মম দ্ধবত আল্লায যারূ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ 

গ্রণ কশযশেন। এিাই মই বজাদ মায ভাধেশভ এই দবুনা আল্লা তাারায 

দ্বীন বফজী শফ”। 

ূি- ভাবক ানাবফর, কযােী, মভ ২০১৩, ববরউভ ৮, ৃষ্ঠা ৩৩ 

  “উরাভাশ মকযাভ  বনফতােন, গণতাবন্ত্রক দ্ধবতশত ইরাভ কাশশভয জনে 

৪৮ ফেয ফে কশযশে, আবভ েোশরঞ্জ কশয ফরশত াবয  এ গণতাবন্ত্রক 

দ্ধবতশত ৪৮ াজায ফেয ফে কযশর ইরাভ কাশভ শফ না”। 

ূি-খ্ুতফাশত াভজামী, ৃ.২০৩ 

   

ভারানা  ভুােদ াকীভ আখ্তায যাবভাহুল্লা  

ইরাশভ গনতশন্ত্রয মকান বববি মনই মম মমবদশক মফব মবাি শফ মিাশকই  

গ্রণ কযা শফ। ফযং ইরাভ বনশজই বযূণত ধভত, ুতযাং াযা  দুবনা 

মবদ একবদশক শ মা তফু ভুরভান বশশফ শুধ ুআল্লা তাারাশকই যফ 

বশশফ ভানশত শফ।  

মখ্ন হুজুয াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ াপা াাশড় নফুোশতয  

মঘালণা বদশরন, তখ্ন ইশরকন বকংফা মবাশিয বাফ কযশর উনায শে 

মকউ বের না। বনশজয কাশে শুধু বনশজয মবািিাই বের। তা শে বক নফী 



াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ নফুোশতয মঘালণা মথশক এ বেিা কশয  

ফশ বগশবেশরন মম, জনভত আভায বফশে, অবধকাংশয মবাি  আভায 

বফরুশদ্ধ। তাই আবভ আভায নফুোশতয মঘালণা মথশক বফযত থাবক?” 

ূি- খ্ামাশশন ভাশযপাত া ভুাব্বত ৃ. ২০৯ 

  ভপুবত াবভদলু্লা জান াশফ যাবভাহুল্লা 

“ইরাবভ গণতাবন্ত্রক াবকস্তান ন! ফযং শুধ ুইরাবভ াবকস্তান! 

গণতশন্ত্রয এ কুকুযশক এ কূ মথশক মফয কযা শর তশফই এ কূ বফি 

শফ, অনেথা াজশযা ফারবত াবন মফয কযশর এ কূ বফি শফ না! 

“মত বদন এই গান্ধা গণতন্ত্র, ইংশযজ প্রদি ানফেফস্থা এই মদশ থাকশফ, 

ততবদন এই কূ াক শত াশয না। ফতপ্রথভ ভৃত কুকুয এই কূ মথশক 

মফয কশয মপরশত শফ। তাযয এই াবন াক শফ। মতেণ ভযা কুকুয 

াবনশত শয থাকশফ, াজাত ফারবত াবন মফয করুন! আবরভগণ ফা 

আশেন, (আবভ প্রশ্ন যাখ্বে) মই কূ বক াক শত াশয? শত াশয না। 

মই কূ বক াক শত াশয?  শত াশয না।  

নাযাজ শফন না! আবভ একবি মভৌবরক কথা ফরবে, ংবেপ্ত কথা ফরবে। 

কুযআশন কাবযশভয ভাশঝ আল্লা ফশরশেন -  

ُذوا ّتَّخَّ ُهْم  ا َّْحبَّارَّ َّْربَّاًبا وَُّرْهبَّانَُّهْم  أ ہالل ُدوِن  ِمْن  أ  

তাযা আল্লাশক মেশড় বনশজশদয বেত  ধভত মাজকশদযশক যাব্ব ফাবনশ 

বনশশে... (ূযা তাফা, ৩১) 

এই আাশতয ফোাশয মযত আবদ ইফশন াশতভ যাাঃ বজজ্ঞাা কশযশেন- 



তাপবশয রুহুর ভাাবন উবিশ মদখ্ুন! তাপবশয ভাজাযী উবিশ মদখ্ুন! 

অনোনে তপবয উবিশ মদখ্ুন! আযবফ না ফুঝশর উদুতশত মযত ভারানা 

ইবরা কান্ধরবফ যাবভাহুল্লা এয তাপবশয ভাাবযপুর কুযআন উবিশ 

মদখ্ুন! 

মাইশাক মযত আবদ ইফশন াশতভ যাাঃ বজজ্ঞাা কযশরন- ইা যাুরাল্লা! 

আভযা আশর বকতাফযা মতা কখ্শনা উরাভাশদয াভশন ইফাদত কযতাভ না। 

মজদা বদতাভ না। আভযা মতা কখ্শনা আভাশদয ীযশদয ইফাদত কযতাভ 

না। তাশর আল্লা তাআরা বকবাশফ ফরশরন মম, 

ُذوا ّتَّخَّ ُهْم  ا َّْحبَّارَّ َّْربَّاًبا وَُّرْهبَّانَُّهْم  أ اللہ ُدوِن  ِمْن  أ  

মম তাযা তাাঁশদয ীযশদয, মভৌরবফশদযশক যফ বশশফ গ্রণ কযশতা!  

মতা তাযা বকবাশফ যফ ফানার? আভযা মতা তাাঁশদয ইফাদত কবযবন।  

তখ্ন হুজুশয আকযাভ াল্লাল্লাহু আরাইব াাল্লাভ জফাফ বদশরন- াবদ 

আশে- হুজুয াল্লাল্লাহু আরাইব াাল্লাভ ফরশরন- তাযা যীত 

প্রণশনয ক, ারারশক াযাভ কযা  াযাভশক ারার কযায ক ীয  

মভৌরবফশদয বদশবের। অনে বালা আইন প্রণশনয ক ীয  মভৌরবফশদয 

বদশবের। াযাভশক ারার াফেস্ত কশয মদা এফং ারারশক াযাভ াফেস্ত 

কশয মদা, যীত প্রণশনয ক, আইন প্রণন, আইন ততবযয ক 

শুধভুাি আল্লা তাআরায জনে াফেস্ত। 

هلل ئال احلكى ئٌ  

বফধানদাতা একভাি আল্লা তাআরা। (ূযা ইউুপ, ৪০) 

মকউ ফরশফ মবাি আভানত, মকউ ফরশফ মবাি াকারত ফা প্রবতবনবধে। 

মকউ ফরশফ মবাি শে ােে। মবাি মা বকেুই মাক, আবভ এক একবি কথা 



বজজ্ঞাা কযবে - ােে মদা শফ শকয ফোাশয। মম ফাবতর ানফেফস্থা 

যশশে, তায ভথতশন মবাি মদা র মই ফাবতর মনজাভশক মভশন মনা, 

এই ফরা মম এই ফাবতর ানফেফস্থা বিক! আবন (শবািশক) াাদাত 

ফরশেন! মতা আবভ াাদাত ভানবে, আবন াকারত ফরশেন! মতা আবভ 

াকারত ভানবে, আবন আভানত ফরশেন! মতা আবভ আভানত মভশন 

বনবে। আবন মাই ফরশত োন ফরুন! বকন্তু আবন এিা ফরুন মম,  

গণতাবন্ত্রক ানফেফস্থা, এই নাাক ানফেফস্থা, ইংশযজশদয মদা 

ানফেফস্থা! এিাশক কামতকযবাশফ মভশন বনশফন বক বনশফন না? 

আভায ভুতাযাভ ফুজুগত বাই! কুযআন আইন প্রণন  বফধান প্রণশনয 

ফোাশয পাারা বদশ বদশশে। 

ভুাল্লাভু ুফুত” এয ইফাযত শে- 

جعاىل اهلل هو احلاكى أٌ عهى األية أمجعث  

উো একভত শশে মম, একভাি াক শে আল্লা তাআরা। 

ভজুতাবদ আইন প্রণনকাযী নন। বতবন শে যঈ বফবধবফধাশনয ফোাশয 

াযদতী। বতবন শুধ ু ফশর মদন, প্রণন কশযন না। আভযা ফজুগুতশদয প্রবত 

ারাভ ম কযবে, আভযা ফজুগুতশদয ইবতযাভ  োন কবয। আভযা 

ফজুগুতশদয প্রবত ভে ধাযনা কবয না। বকন্তু ফজুগুতশদয এিাশক বকেু মভৌবরক, 

বকে ু অযাগতা অথফা জরুযত ফা ইজবতাবদ বরু ভশন করুন! বমবন মমই 

ফোখ্ো করুক, বতবন অং বনশ বনশশেন, বকন্তু অববজ্ঞতা এিাই প্রভান কশয 

মদ মম, এই মযতশদয এই মেষ্টা প্রশেষ্টা কাবভাফ শত াযশফ না। 

গণতাবন্ত্রক ন্থা। 

ুতযাং 



يسجني واحد جحس يٍ ادلإيٍ يهدغ ال  

একজন ভুবভন একই গশতত দুইফায বংবত না। 

ঞ্চা াশরয োইশত মফব আভযা মরাকশদয কাশে মবাি মেশবে। মরাশকযা 

আভাশদয মবাি বদশশেন, কখ্শনা এভন শশে মম, আভাশদয ৮৫ মভম্বায 

(ংদ দে) অজতন শশে। জাতী এশম্ববরশত মশথষ্ট আবধকে অজতন 

শশে। বকন্তু আনাযা মদশখ্শেন - মকান ইরাভী বফধানিা এশশে? 

তাযা ফশর মম, আভযা (শবাি/বনফতােশনয ভাধেশভ) প্রবতযো কযবে, প্রবতযো 

কাশক ফশর? নাযী অবধকায বফর া শশে। মকউ এিাশক প্রবতত কযশত 

মশযশে? জফাফ বদন! ফরনু! শুধ ু (ংশদ বকে)ু ফরা মতা উশিে ন। 

প্রবতযোয উশিে মতা শে কাজিাশক রুশখ্ মদা শফ। প্রবতযোয 

উশিে কী, মিা ফশুঝ বনন! প্রবতযোয উশিে মতা শুধভুাি ফরা না! 

প্রবতযোয উশিে মতা শে রুশখ্ মদা। মক রুশখ্শে ম বফরশক? া 

শশে বকনা ফরনু!? 

আবভ আযজ কযশফা, আল্লায াশস্ত আশগ ফাস্তফতা ফঝুুন! ম মভৌরবফযা! 

তাফা করুন! আবভ ফরবে, আবভ গণতাবন্ত্রক যাজনীবতশত অং বনশবে। ৭০ 

াশর আবভ মভম্বায (ংদ দে) বেরাভ। ভারানা দয ীদ া 

শবেশরন। ৬০ াজাশযয মবাশিয বরি মশ া শশেন। বকন্তু আবভ 

বযস্কায বালা ফরবে- আবভ এই গুনা মথশক তাফা কশয বনশবে। আল্লা 

আভায তাফা কফরু করুন! আনাশদয কাশে দযখ্াস্ত কযবে, আনাযা 

তাফা করুন!  

আুন! মখ্রাপত ানফেফস্থায জনে আশোরশনয ভুর বববি অনুাশয 

ভদাশন আুন! 

মকন ঘাফড়াশেন? আুন ভদাশন আুন! মদখ্ুন ইরাভী ানফেফস্থা 

আশ বকনা! মতা আবভ শুধুভাি এিাই দযখ্াস্ত কযশফা এফং (শদ) ইরাভী 



শফ বকন্তু কশফ? মখ্ন আনাযা গণতাবন্ত্রক ানফেফস্থাশক েুবি বদশ 

বদশফন। এফং এই নাাক, এই ভযা কুকুয আনাশদয কু মথশক তুশর 

মপরশত শফ, তাযশযই আনাশদয াক াবন ফেফস্থা শফ।” 

ূি- https://www.youtube.com/watch?v=Mx7E_2t4Qzg 

ভুপবত াবভদুল্লা জান াশফ যভাতুল্লা যীশতয দৃবষ্টশত গণতশন্ত্রয 

অফস্থান এফং এয েবতয বদক আশরােনা কযশত বগশ ফশরন,  

“গণতন্ত্র বফৃঙ্খরায ভূর মকড়। মতেণ মতি এ মদ মথশক গণতাবন্ত্রক 

ান ফেফস্থা মল না কযা শফ ততেণ মতি এ মদশ ইরাভ কাশশভয 

কথা ফরা অনথতক শফ।  

বতবন আশযা ফশরন,  

এ মদশয আইশন মম বযভাণ ধভতীনতা আশে আভযা এ যাষ্ট্রফেফস্থা 

(গণতন্ত্র) দ্বাযা কখ্শনা তা বন:শল কযশত াযফ না। ইরাভ যোশথত মাযা 

বনশজশদয ংশদ থাকা জরুযী ভশন কশযন তাশদয উশিশে বতবন ফশরন, 

মবদ এ ান ফেফস্থায অনুগাভী শ ইরাভ যোয কথা বাশফন তাশর তা 

রূকথায গল্প তফ বকেু শফ না। 

অববজ্ঞতা  মতশফেশণয আশরাশক এ বফলবি প্রভাবণত মম, ািাশতেয এ 

গণতন্ত্র ভূরত ধভতীনতা, অবিরতা  কর বফৃঙ্খরায ভূর। বফশলত ংদ 

দেশদয আইন প্রণশণয অবধকায মদা যাবয কুযআন, ুন্না  

উেশতয এজভায বফরুদ্ধােযণ। 

আয মবাি মদা ািাশতেয গণতন্ত্র ফেফস্থাশক ফাস্তশফ মভশন মনা এফং কর 

ভে কাশজ যীক াযই নাভািয। এজনে ফততভাশন ািাতে ফেফস্থায 

অনুগাভী শ মবাি মদা যীশতয দৃবষ্টশত না জাশম”। 

ূি- াইশখ্য বববি ফান।  



  

ভারানা পজশর ভুােদ দাভাত ফাযাকাতুহুভ  

“ইরাভী যী শুযা এফং ফততভাশনয গণতশন্ত্রয াথতকে র আভান-

মভীশনয াথতশকেয ভান। গণতন্ত্র মতা র ািাতে ান ফেফস্থায ত তে 

এয নাভ। যীশতয শুযা ফেফস্থায াশথ মায দযূতভ ম্পকত মনই।” 

ূি- “ইরাভী মখ্রাপত” -১১৭ নং ৃষ্ঠা  

বতবন আয বরশখ্ন-  

“গণেভানে বকেু আশরশভয ফিফে মতা র, ইরাভী গণতন্ত্র ফরা মতভবন 

মফাকাভী শফ মমভন মফাকাভী শফ ইরাভী ভদ ফরা।” 

ূি- ইরাভী মখ্রাপত- ১৭৬ নং ৃষ্ঠা  

বতবন আয ফশরন-  

“গণতশন্ত্র ইরাশভয াভানেতভ বেহ্ন মনই। মম কর যাষ্ট্র আশভবযকায 

বংাত্মক কশভত যীক ম কর যাশষ্ট্র গণতন্ত্র ফেফস্থা োরু আশে। ুতযাং 

কাশপয, ভুবযক, ইহুদী, খ্রীস্টান, মফৌদ্ধ, বেু, অবিূজক, এফং নাবস্তকযা 

গণতন্ত্রশক বার ভশন কশয। াবকস্তাশনয মম কর দশরয ইরাশভয নাভ 

শুনশত বার রাশগ না তাযা কার-ন্ধো গণতশন্ত্রয ুশয ুয বভরা। মবদ 

গণতশন্ত্র অনু বযভাণ ইরাভ থাকত তাশর ইরাশভয মঘায ত্রু কখ্শনা 

গণতশন্ত্রয নাভ বনত না। এয দ্বাযা ফুঝা মগর মম, গণতশন্ত্র ইরাশভয 

াভানেতভ বেহ্ন মনই। উরাভাশ মকযাভশদয বার কশয স্মযণ যাখ্শত শফ 

মম, গণতশন্ত্র ইরাভ তারা কযা ভ অে কযা োড়া বকেুই না। ےسک 

  احللل بلط یف ارمعل ااضع دیج ہیلق یچ اک درنحص



েীশযয াশি ফুি তারা কযা ভ অে ফেবতত আয বকেু না।  

বকেু মরাক ফশর, ইরাভী গণতন্ত্র। আশর এভনিা ফরা মতভবন শফ মমভন 

শফ ‘ইরাভী ভদ’ ফরা ... ইরাভী বফৃঙ্খরা” ফরা। 

ূি- বপতনাশ ইযবতদাদ া বজাদ বপ াবফবরল্লা- ১৩৯ ৃষ্ঠা।  

 

 

খ্তশভ নফুশতয আফাক ভারানা ইউপূ রবুধানবী যাবভাহুল্লা  

“বকেু বকেু বুর বেিা-মেতনা জনগশণয গ্রণশমাগেতা নদ এভবন অজতন 

কশয মম, ফড় ফড় জ্ঞানী (এফং বকেু নাভধাযী আশরভ) এ গ্রণশমাগেতায 

াভশন ভাথা নত কশয মদ। তাযা ত বুরশক ফুঝশতই াশয না অথফা 

মবদ ফুঝশত াশয বকন্তু তায বফরুশদ্ধ মকান বকেু ফরায া যাশখ্ না। 

ৃবথফীশত মম কর ফড় ফড় বুর প্রেবরত আশে মগুশরায মেশি আজ 

জ্ঞানীজন দুাঃখ্জনক বযবস্থবতয বকায। জনাধাযশণয এ গ্রণশমাগেতায 

প্রবাফ আজ গণতশন্ত্রয উয েরশে। ফততভাশন গণতন্ত্র ম ফড় ভূবততয আকায 

ধাযণ কশযশে মায ূজা প্রথশভ ািাশতেয ফুবদ্ধবজফীযা শুরু কশযশে। মমশত ু

তাযা আভানী মদাশত মথশক ফবঞ্চত তাই তাশদয জ্ঞান অনে ান 

ফেফস্থায বযফশতত গণতশন্ত্রয বাস্কমত বনভতান াশত বনশশে। অতয এিাশক 

আদত যাষ্ট্র ফেফস্থা ফাবনশ এয বঙ্গা এত জশুড় পুাঁ বদশশে মাশত ুশযা 

দুবনা এয খ্োবত েবড়শ শয। এভনবক ভুরভান ািাশতেয অনুযণ 

কযশত বগশ আজ গণতশন্ত্রয তাফী জশে। কখ্শনা ফশর, ইরাভ 

গনতশন্ত্রয অয নাভ। কখ্শনা ফা “ইরাভী গণতন্ত্র ” এয ভত নাাক 

বযবালা ততবয কশয। বকন্তু ফাস্তফতা র, ািাতে আজ মম গণতশন্ত্রয জূাযী 

ইরাশভয াশথ তায ম্পক মনই শুধ ু তাই ন ফযং মিা ইরাভী ান 

ফেফস্থায বফশযাধী। এজনে ইরাশভয াশথ গণতন্ত্র ফা এয মকান বযবালাশক 



বভরাশনা ফা গণতন্ত্রশক ইরাশভয মেশ বার ভশন কযা প্রকাে বুর তফ বকেু 

ন। 

মভািকথা র, গণতশন্ত্রয বশযানাশভ “ভানুশলয জনে ভানশুলয আইন” এয মম 

মিাগান মদা শে তা মকফর একবি প্রতাযণা ভাি। আয ইরাশভয াশথ 

তাশক বভরাশনা প্রতাযণায উয প্রতাযণা। ফততভান গণতশন্ত্রয াশথ 

ইরাশভয মকান ম্পকত মনই। আয ইরাশভয াশথ গণতশন্ত্রয মকান 

ম্পকত মনই।' الیجتمعان ضدان ' (দুবি আগুন-াবনয ম্পকত মা কখ্শনা 

একি শত াশয না।)” 

া ারী উল্লা ভুাবিশ মদরবী যাবভাহুল্লা 

 انسُةانعادنة حفظ مجيعاعهى وھزأي يحفق أٌ ميكٍ ال عظيى اجحًاع ذات ادلديُة

য র, ভানুশলয ভাগশভয নাভ। ুতযাং তাশদয কশরয যা ুন্নত 

মভাতাশফক া অম্ভফ। 

এয দ্বাযা প্রতীভান র, মম গণতন্ত্র ফেফস্থা মা অবধকাংশয যা একভত 

ায উয বনবতযীর- এয ভশধে ইরাভ  ভুরভাশনয পরতা াফেস্ত 

কযা মধাাঁকা ফেবতত আয বকেু না”। 

ূি- হুজ্জাতুল্লাবর ফাবরগা, বাাতুর ভাবদনা অধো  

   

াকীভরু ইরাভ কাযী ভুােদ ততেফ কাশভী যাবভাহুল্লা 

“এ গণতশন্ত্র আল্লা তাারায ীপত (গুণ) এয াশথ বযক  এফং 

ীপশত ইরশভ বযক ।” 

“ংখ্োগবযশষ্ঠয ভত  বিারী ভত। 



গণতশন্ত্র ংখ্োগবযশষ্ঠয ভতশক ভাা , আয ইরাভী ান ফেফস্থা 

বিারী ভতশক ভাা ”।   

বতবন আয ফশরন,  

“এয দ্বাযা ংখ্োগবযশষ্ঠয ভতশক পাারায মভৌবরক বববি ফানাশনায ভরূ 

মকড় উশয মপরা । অথতাৎ শুযা দেশদয বনফতাবেত আভীশযয ভত গ্রণ 

কশয ংখ্োগবযষ্ঠ  ংখ্েরবগশষ্ঠয বফলশক গ্রণ কযা শফ না। ফযং 

দবরশরয ভানশক গ্রণ কযা শফ। ুতযাং দবরশরয ভান মভৌবরক বফলশয 

বববিশত শফ। অবধকাংশয ভত একবদশক মফব া ইরাশভ ক  

ফাবতর বনফতােশনয মেশি মকান মভৌবরক অফস্থান যাশখ্ না। এজনে ইরাভী 

আইশন ংখ্োগবযষ্ঠশক মকান অফস্থানই মদইবন। ধভত, মদ  ান ফেফস্থা   

ততা কর ইরাভী বফলশ শুধ ুংখ্োগবযষ্ঠশক গ্রণশমাগে মকান মতাশ 

যাখ্া বন। 

ুতযাং কুযআন দুবনায ংখ্োগবযশষ্ঠয ভশতয উয ঈভান, আকর, তে 

বারফাা, বিক বফলশ মাোই, শেতনতা, ুস্থ মফাধ, অবঙ্গকায ূযণ, 

মদাাতশক অস্বীকায কশযশে। আশখ্যাশত াফপ্রাপ্ত া এফং 

জান্নাতীয বাগী াশক অস্বীকায কশযশে। বজাশদ ংখ্োগবযশষ্ঠয 

দাবম্ভকতায উয বফজ  াাশমেয অস্বীকৃবত জাবনশশে। 

ফেফাবযক বদক মথশক ংখ্োগবযশষ্ঠয ভত শকয ভাকাবি মতা দশূযয কথা 

ফাবতশরয ভূর োবফকাবি শ থাশক। মকননা ফাস্তফতা র, দুবনায অবধকাং 

ভানুল বনফুতবদ্ধতা, ক বফল গ্রশণ অেে কযা, ধাযণায অনুযণ, 

উদাবনতা, াদা মখ্রাপী, ভ্রাবি, আশখ্যাশতয াবস্ত, জাান্নাভফাী া 

এফং যাবজত শ থাশক। এজনে শুধু ংখ্ো মফব া ইরাশভ কী 

গ্রণশমাগেতা মশত াশয মম তাশক অবধকায ফাস্তফাশন মভৌবরক ভাধান 

ভানশত শফ এফং আভীযশক এয অনুযণ কযশত শফ”। 



ূি- কাযী ভুােদ ততেফ কাশভী যভাতলু্লাব আরাইব কৃত বপতবয 
হুকুভাত 

  

ভারানা ইদবয কান্ধরবী যাবভাহুল্লা  

“মকান ান ফেফস্থা ইরাভী ায জনে শুধু াক ভুরভান াই 

মশথষ্ট না। ফযং মতেণ না ান ফেস্থা বশশফ মদশয আইন ইরাভী না 

শফ। মমভন ফততভাশন মগাবি ান, গণতন্ত্র,  জাবততাফাদ াশনয েেতা 

শে। এ ধযশনয ান ফেফস্থাশক ইরাভী ফরা মাশফ না। মম ান ফেফস্থা 

আল্লায েভতা এফং যীশতয আইনশক মভশন মন না ফযং ফশর, েভতা 

জনগণ  শ্রবকশদয এফং যাশষ্ট্রয আইন তাই শফ মা জনগণ বনধতাযণ 

কশয........... এ ধযশণয ান ফেফস্থা বনাঃশেশ কপুযুী ান ফেফস্থা। 

نِالُْحْكُم  ِ  ااِّلَّ  اِ  ( ۰۴ ، یوسف سورة) ِِلّٰ

ْن  مَّ وَّ لَّ  بِمَّٓا یَّْحُكْم  لَّّْم  ۭ  َّْنزَّ ُ  ا كَّ  اِّلٰ  ( ۰۰ ، المائدة سورة)  الْٰكِفُرْونَّ  ُهُم  فَّاُولٰى ِ

َّفَُّحْكمَّ  اِهلِّيَّةِ  ا ْن  یَّْبُغْونَّ  الْجَّ مَّ ُن  ۭ وَّ ِ  ِمنَّ  اَّْحسَّ  سورة)  یُّْوقُِنْونَّ  لِّقَّْوم   ُحْكًما اِّلٰ
 ( ۰۴ ، المائدة

ুতযাং মম ফেবি ফা দর যীশতয আইশনয অনুযণশক আফেক ভশন না 

কযশফ তায কুপুযীশত কী আয শে ফাকী থাশক! ঈভান র ভানায নাভ 

আয কুপুয র না ভানায নাভ”। 

ূি- ভারানা ইদবয কান্ধরবী যাবভাহুল্লা কৃত আকাশশদ ইরাভ 

  



ভপুতী ভাভদু যাবভাহুল্লা মভঙ্গযুা মাাশতয এক উবকশরয প্রশশ্নয উিশয  

“আভযা গণতশন্ত্রয উয অববা কবয। এশত মতা দুই ুরুশলয ভাশঝ 

বফফাশক তফধ কশয। মমভনিা ফৃশিন এ ফোশয অবধকাংশয ভশতয বববিশত 

বফর া কশযশে”। 

ূি- ইরাভী বখ্রাপত- ১৭৭ ৃষ্ঠা  

ভারানা ভাভদুরু াান গাঙ্গুী য  

“ইরাশভ মকাথা এ গণতশন্ত্রয বববি মনই (ুতযাং এিা একবি কুপুযী 

ান ফেফস্থা) আয মকান ুস্থ ভবস্তশষ্কয অবধকাযী এশত মকান করোশণয 

আা কযশত াশয না।” 

ূি- পশতাাশ ভাভুবদায ২০ নং খ্শেয ৪১৫ নং ৃষ্ঠা 

“মযত া াবর উল্লা ভুাশিশ মদরবী যাবভাহুল্লা গণতশন্ত্রয 

প্রবতত স্বরূ ফশরন, মখ্াশন আইন-কানুশনয ভূর বববি দবরশরয উয 

ন ফযং ংখ্োগবযশষ্ঠয উয । অথতাৎ ংখ্োগবযশষ্ঠয ভশতয উয 

পাারা । ুতযাং ংখ্োগবযশষ্ঠয ভত মবদ কুযআন-াদীশয বফরুশদ্ধ  

তাশর তায উযই পাারা শফ। কুযআশন কাযীভ ংখ্োগবযশষ্ঠয ভশতয 

অনুযণশক ভ্রাবিয কাযণ ফশরশে,  إِْن ْن  ُتِطعْ  ،﴿وَّ مَّ َّْكثَّرَّ َّْرِض  ِف  أ  ُیِضلُّوكَّ  اْْل
ْن  ِبيِل  عَّ ِ  سَّ اآلیة﴾ اِّلَّ [১] জ্ঞানী-গুনী, ৎ  ফুবদ্ধভান মরাশকয ংখ্ো 

কভই শ থাশক। োয খ্বরপা যাবমআল্লাহু আনহুভ হুমযূ াল্লাল্লাহু আরাইব 

া াল্লাশভয দাঙ্ক অনুযণ কশয েশরশেন। তাাঁযা এয বফযীশত অনে 

মকান থই গ্রণ কশযন বন”। 

ূি- পশতাাশ ভাভুবদা খ্ে:৪ এয বকতাফু বাা ার বজযত, 
ফাশফ জভহুযী  বাী তানমীভ ুকা ফান 



“আজকার গণতশন্ত্রয উশিে এিা মম, প্রশতেক ফাশরগ ুরুল-ভবরা, 

ববেত, অববেত, মফাধম্পন্ন, মভধাীশনয মবাি মদায অবধকায আশে 

এফং তাশদয অবধকাংশয মবাশিয বববিশত যাষ্ট্রপ্রধান বনফতােন কযা শ 

থাশক। ইরাশভ এ ধযশনয গণতশন্ত্রয মকান বববি মনই। আয মকান জ্ঞানী 

মরাক এশত মকান করোশণয আা কযশত াশয না। ফাস্তফতা র, 

অবধকাং মরাক অববেত  ভখু্ত শ থাশক। তাযা এভন মরাকশদযই মবাি 

বদশফ মাশদয দ্বাযা তাশদয স্বাথত উদ্ধায শফ। আয এিা ুবনবিত মম, তাশদয 

স্বাশথত ভশেয বাগই মফব থাশক। তাশর ভশেয অবধকাযী মকান ফেবিশক 

মনতা বনফতােন কযা মকান আকশরয কথা শ থাশক? এ মদশয অকরোশণয 

মকাথা বিকানা শফ? মমখ্াশনয মনতা দরীর  মমাগেতা মথশক শয েতুষ্পদ 

জন্তুতুরে াধাযণ জনগশনয ংখ্োগবযশষ্ঠয উয শ থাশক”।  

(ূি-পশতাাশ ভাভুবদা: ১) 

   

ভপুতীশ আজভ াবকস্তান ভারানা ভপুতী যীদ আশভদ যাবভাহুল্লা  

“ইরাশভ বিভা গনতশন্ত্রয মকান স্থান নাই। মকননা এশত বফববন্ন দরভশত 

বফবি া আফেক। অথে আর কুযআশন এবফলিাশক কশিায বাশফ 

বনশলধ কযা শশে। 

ِ َجِمیعًاَواَلتَفََرقُواِ۟ ٱّلَلِِ َوٱْعتَِصُمو۟ابَِحْبلِِ  ۚ ( آیت:  عمران آل  ১০৩)۔ 

অনুফাদ: মতাভযা  কশর বভশর আল্লা তাারায যবিশক আকাঁশড় ধশযা , 

বফববন্ন দরভশত বফবি শ মম না। 

গনতশন্ত্র অবধকাংশয যাশয ভাধেশভ পাারা কযা , অথে আর 

কুযআশন এবফলবি মথশক  আল্লা  যাূরশক কশিায বাশফ  ফাযণ কশযশেন। 



إِنُتِطعْ  َّْكثَّرَّ  وَّ َّْرِض  ِف  مَّن أ ن یُِضلُّوكَّ  اْْل ِبيِل  عَّ هِ  سَّ اللَّـّ ( آیت: االنعام  
১১৬)۔ 

অনুফাদ: মবদ আবন মবভশনয অবধকাংশয কথাভত েশরন, তশফ তাযা 

আনাশক  আল্লায থ মথশক বফেুেত কশয বদশফ। (ূযা আর-আনআভ, 

১১৬) 

ইউশযা মথশক আভদানীকৃত  স্ববাফ বফশযাধী গনতশন্ত্র মায বাশগ মবাি মফব 

ড়শফ মই েভতা রাব কযশফ। অনেযা ফেথত শফ। 

মমভন ভশন করুন, ২জন প্রাথতী মবাশি দাাঁড়ার একজন জ্ঞানী আশরভ,  

আশযকজন ভুখ্ত পাশক। 

প্রথভজনশক কর আশরভ  অনোনে বার মরাশকযা মবাি বদর, পশর ম 

৫০ মবাি মর, অনেবদশক ভুখ্ত পাশকশক  অনোনে কাশপয  পাশকযা 

মবাি বদর, পশর ম ৫১ মবাি মর। ুতযাং গনতশন্ত্রয বনভ অনুমাী ভুখ্ত 

পাশকই  এরাকায মনতা বনফতাবেত শফ। এরাকা তায প্রবাফই েরশফ 

োিশয আশরশভয মকান েভতা থাকশফ না  কাশযা  উয প্রবাফ  

খ্ািাশনায। মকননা ম ১ মবাশিয কাযশণ া  নাই। 

এভস্ত অননবতক কামতকরা, মনাংযা ফেফস্থানা বিভা গনতশন্ত্রয োর। 

ইরাশভ এ ধযশনয কুপুযী  ফেফস্থানায মকান ¦ীীকৃবত মদ না। 

ুতযাং বিভা গনতশন্ত্রয দ্ধবতশত মকাভত মতি  ইরাভী মনজাভ কাশভ 

শফ না।  একবি প্রবদ্ধ কথা র: 

' الجنس الی یمیل الجنس ' 



জাবত তায স্বজাবতয  বদশকই ধাবফত .অথতাৎ ফ জাগা মমশতু ভুখ্ত, 

পাশক, কাশপশযয ংখ্োই মফব ুতযাং তাযা তাশদয ভত মরাকশদযশকই 

বনফতাবেত কযশফ। এিাই গণতশন্ত্রয বেযােবযত পরাপর। 

োিশয ইরাশভ যশশে ুেয ূযা ফেফস্থা। মায ভাধেশভ আশর াবল্ল 

ার আকদী তথা মাযা ইরাভী ুবেবিত ধভতী বফশলজ্ঞ এফং  মম মকান 

কবিন বযবস্তশত কুযআন ুন্না মভাতাশফক  উবস্থত বদ্ধাি বনশত াশয 

এভন ফেবিযা যাভত কশয একজনশক আভীয বনফতােন কযশফ। মমভনিা 

মযত উভশয পারুক (যাবদাল্লাহু আনহু) বদ ায ূশফত ৬ দশেয  

আশর াবল্ল ার আকদীয এক ূযা ফাবনশবেশরন। 

মাযা ঐকেভশত মযত উভান (যাবদাল্লাহু আনহু)-মক খ্বরপা 

ফাবনশবেশরন। 

ইরাশভয এই ুেযতভ ফেফস্থানা  শুধু ভানুশয ভাথা গণনা কযা  না 

ফযং ভাথায াশথ ফেবিয মমাগেতাশকই বফশফেনা কযা ।এজনে ইরাশভ 

একজন ধভতী বফশলজ্ঞ ফেবিয ভতাভত মকাবি বনশফতাশধয ভতাভত মথশক 

মশ্র গনে কযা । 

মমভন দৃষ্টাি  স্থান কশযশেন মযত আফু ফকয (যাবদাল্লাহু আনহু)কাশযা 

াশথ যাভত ফেবততই  মযত উভশয পারুক (যাবদাল্লাহু আনহু)-মক 

যফততী খ্বরপা মঘালণা কশযশেন। উনায একফেবিয বনফতােন কযািাই কত 

বিারী  াাশড়য োইশত বাযী বের। (শভািকথা, ইরাভ শুধ ু 

ংখ্োবধকেতা প্রফিা ন।)”  

“গণতন্ত্র মক ভাাযায ভতই মাযা ভশন কশয তাযা এ কথা ফরশত শুরু 

কশযশে মম ইরাভ ভূরত গণতন্ত্রই।”কথািা মতিুকু জ বফলিা ততিুকু 

জ না। প্রকতৃশে গণতাবন্ত্রক ফেফস্থায বেশন আরাদা একবি  ভতাদত 

কাজ কযশে। মা দ্বীশন ইরাশভয াশথ বযণূত াংঘবলতক। তাই উববি এক 



াশথ এককদভ  েরশত াশয না।  এজনেই  গণতাবন্ত্রক ফেফস্থা ভতাদতীশদয 

মকরুাবযজশভয  বফশ্বাী া আফেক।” 

ূি- আানুর পাতা, বজরদ ৬, ২৪ মথশক ২৬ ৃষ্ঠা এফং আানুর 
পতা, বজরদ ৬, ৯৪ ৃষ্ঠা 

   

 

ভপুতী ভুােদ পী যবভাহুল্লা  

“ফততভাশন গনতশন্ত্রয মম দ্ধবতশত  মনতা  মিাই জুরুভ অতোোশযয ন্থা।  

ুতযাং তাযা েভতা এশ বকবাশফ ইরাভী আইন কাশভ কযশফ? তাযা 

এতিাই ফদশভজাজী  বফকৃত ভানবকতায  মায  পশর আভান  

জবভশনয ৃবষ্টকততা, কর ভানুশয যফ, এফং আল্লা তাারায  প্রকৃত 

হুকুভত  যাজশেয কথা  ভশনই কশয না। ফযং তাযা ভশন কশয গণতাবন্ত্রক 

দ্ধবতশত মনতা াশক আল্লা তাারায দান ভশন কশয”। 

ূি- ভুপতী ভুােদ পী যবভাহুল্লা কৃত তাপবশয ভাআবযপরু কুযআন  

   

ভপুতী আফ ুরফুাফা া ভানযু দাভাত ফাযাকাতুহুভ 

“প্রকৃতশে গণতাবন্ত্রক ন্থা হুকুভত এিা না জ্ঞাশনয মেশি মমৌবিক 

বফল, আয না আভশরয মেশি উকাযী াফেস্ত শশে। আয না স্ববাফগত 

বফলশয অনুমাী প্রভাবণত শশে। ফযং তা ইাহুদীশদয ফানাশনা একিা 

লড়মশন্ত্রয জার। 

ভাজতশন্ত্রয বফরুবপ্তয য তায অনুরূ আশযকিা ভতাদশতয ফক বখ্াশত 

রাগর মমন ববফলশত আফায পাদা াবর কযশত াশয। 



মমশশতু কশর একাশথ থাকশর অশনক বিারী থাকশফ, মা তাশদয  

উশিে াবশর ভাযাত্মক ভো শ দাাঁড়াশফ। তাই তাযা দুবনা নতুন  

গণতাবন্ত্রক দ্ধবতশত  ান ফেফস্থা োর ুকশযশে। মা বাইশ বাইশ ঝগড়া  

ৃবষ্ট কযশফ ঐশকেয বিশক নানা দশর উদশর বফবি কশয  মশুদ্ধয ভদাশন 

অফততীণ কযশফ। তাই এখ্ন  ভাজতশন্ত্রয  মুগ বগশ গনতশন্ত্রয মুশগয শুরু 

শশে। এবিশত শুধ ুমনতায বযফততন শফ বকন্তু নীবতয মকায বযফততন শফ 

না”।  

ূি- আশরভী ইাহুদী তানবমভী- ১৯৭ ৃষ্ঠা, “জভহুবযোত ইাহুদী 
ইজাত”নাভক আশরােনা, 

দাজ্জার... আরবভ দাজ্জাবর বযাাত, ইফশতদা ম ইনশতা তক- ২৩  

    

মযত আল্লাভা  াইশেদ মারাইভান নদবী যাবভাহুল্লা  

গণতন্ত্র এফং গণতাবন্ত্রক ভতাদশতয াশথ ইরাশভয কী ম্পকত? বকংফা 

ইরাশভয মখ্রাপশতয াশথই কী ম্পকত? তথাকবথত ফততভান প্রেবরত 

গণতন্ত্র ১৭ তাব্দীয য  নফ আবফবষ্কত শশে।   

আভযাশতা ইরাশভ কখ্শনা বিভা গণতাবন্ত্রক ভতাদশতয  মকান দৃষ্টাি খ্শুজ 

াইবন, এভবনবাশফ ইরাভী গনতশন্ত্রয নাভ বনানা াইবন। আল্লাভা 

ইকফার যাবভাহুল্লা ইরাভী জীফন ফেফস্থানা  গণতাবন্ত্রক ভতাদতশক 

মকান দৃবষ্টশত মদখ্শতন? বতবন এিাশক কপুযী ভতাদতই ভশন কযশতন। 

আশর গণতন্ত্রিা এক বফশল ইবতা এফং তাবজশফয পর। মা ইরাভী 

ইবতাশয  শঙ্গ ুযাুবয াংঘবলতক”।  



ূি- ভানাভা াশর কযােী, ২০০২ জুন ভা,  আল্লাভা  মারাইভান 
নদবী যাবভাহুল্লা তোফধাশন  ভারানা মগারাভ ভুাোদ যাবভাহুল্লা. 
কতৃতক প্রকাবত।  

   

ভারানা আফদরু ক ক্কানী যাবভাহুল্লা   

“ইরাভ এভন এক জীফনফেফস্থা মা বনশজয স্বতন্ত্র তফবশষ্টয কাযশণ অনেবকেু 

অভুখ্াশেী। ুতযাং ইরাভী  জীফনফেফস্থাশক গণতন্ত্র  বকংফা ভাজতশন্ত্রয 

াশথ বভরাশনা ইরাভ ম্পশকত অজ্ঞতাযই দবরর। একথাশতা কশরই জাশন 

মম, বিভা গনতশন্ত্র কর েভতায উৎ ভানা  জনগনশক। জনাধাযণ 

মমযকভ োশফ মযকভই আইন কযা শফ। মদশয মকান প্রেবরত আইন 

শুধু ংখ্েবধকেতায ভতাভশতয ধরুন বযফততন শ মমশত াশয। আফায তাযা 

োইশরই  দ্বীন ধশভতয ভানফতা বফফবজতত আইন া কযাশত াশয। 

ুতযাং এিা এভন ফেফস্থানা মায কর েভতায উৎ  জনগনশক,  ভন্ত্রী 

এভবযা শুধু জনগশনয প্রবতবনবধ কশয।   

গণতাবন্ত্রক  জীফনফেফস্থা শুধ ুফেবি গণনা কযা  তায মমাগেতা মদখ্া  

না, তাই কশরয মবাি ভভূশরেয। োই ম ভাশজয গনেভানে ফেবি মাক 

বকংফা বনেভাশনয মাক। ুতযাং গণতাবন্ত্রক দ্ধবতশত কাশভ া 

জীফনফেফস্থা ফাবেক দৃবষ্টশত জনগশনয ভুখ্াি ফানাশনা মদখ্া মগশর 

ফাস্তফতা জনগশনযই ফশেশ মফব অবধকায েুণে কযা ।  

মমশতু াবকস্তাশনয দৃষ্টাি কশরয াভশনই আশে ুতযাং এিা মকান 

রুশকােুবযয কথা ন।  গণতাবন্ত্রক জীফন ফেফস্থায পশর জাবত বং  

ফযফাদীয মকান স্থশযয ভুখ্াভুবখ্  নাই? 



োিশয ইরাশভ কর েভতায উৎ ফতবিভান আল্লা তাারা। 

খ্বরপা শুধু আকাশভ ইরাবশক ফাস্তফান কযশফ।  

এোড়া গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানায বনফতােন দ্ধবত ইরাশভয বনফতােন মূ্পণত 

ববন্ন। মকননা শুযা দেশদয এই অবধকায মনই তাযা আল্লা তাারায 

বনধতাবযত কশয মদা মকান বফধানশক উশো কশয পাারা কযশফ। শুযায 

ফবকেুই যীত মভাতাশফক শত শফ। একাযশণই মখ্ন মকান খ্বরপা 

আল্লা তাারায বনধতাবযত আইন অনুমাী পাোরা কশয, তখ্ন তায 

বফশযাবধতা কযা নাজাশজ, বফশদ্রা মঘালণায াবভর। 

ুতযাং বার কশয স্মযণ যাখ্শত শফ, ইরাভ ফতকাশরয জনে বযূণত এক 

বফি জীফন বফধাশনয নাভ। মায াশথ বিভা গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানায মকান 

তুরনাই শত াশয না। গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানায বফশফক ফুবদ্ধীন মবাি 

দ্ধবতয মভাকাশফরা ইরাশভ ুেযতভ মমৌবিক শুযায ভাধেশভ খ্বরপা 

বনফতােশনয ফেফস্থা যশশে। তাই অূণতাঙ্গ অশমৌবিক ুস্থ রুবে বফফবজতত 

গনতশন্ত্রয মবািাশবাবিয আশ্র মনায মকান ভাশন  না”। 

ূি- ভারানা আফদুর ক ক্কানী যাবভাহুল্লা কৃত পাতা াক্কাবনা 

   

াখ্রু াবদ ভারানা াইশেদ হুাইন আশভদ ভাদানী যবভাহুল্লা  

“াবকস্তাশনয ভুরভান মাযা আশর ুন্না ার জাভাশতয অনুাযী 

তাশদয াশথ আভাশদয ম্পকত বাশয ভতই এভবনবাশফ াযা দুবনায 

আশর ুন্না ার জাভাশতয ভুরভানশদয াশথ একইযকভ ম্পকত। বকন্তু 

ইউশযাবানশদয আবফস্কৃত গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানা ভুবরভ অভুবরভ 

করশক একভানই ধযা । এবফলিায ফোাশয ভাস্টায বজন্না  ফাশয 

ফাশয ুস্পষ্টরূশ আশরােনা কশযশেন। এভনবক বফধানবায ূেনারশি 



এবফলশ আশরােনা কশযশেন। ুতযাং বিভাশদয এ ধযশণয কুপযী  

গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানা ইরাভ ভথতন কশয না”।  

ূি- ভাকতুফাশত াইখ্রু ইরাভ এফং ভাআবযপ া াকাবক 

     

ভারানা আশশক এরাী ফরুেযী যাবভাহুল্লা  

“প্রেবরত গণতন্ত্র  তায বযে। 

ূশফতয মভানা যাজতন্ত্র োরু বের। মভানায রী এয নীবত মভাতাশফক 

যাজতন্ত্র াা মা। আযফ  অনাযশফ যাজা বের। তাশদয ভশধে জাশরভ 

বের আফায দার,ু ইনাপগায বের। বকন্তু যাজতশন্ত্রয ইবতাশ অবধকাং 

ইবতা মুরশুভযই াা মা। ইউশযা এ মুরুভ মথশক মফয শ গণতন্ত্র 

োরু কশয আয এয নাভ মদ জনগশণয েভতা । াধাযণত এয কামতাফরী 

ম্পশকত কশরযই ধাযণা আশে। এ গণতশন্ত্রয ভূর কথা র, াধাযণ 

জনগণশক মধাাঁকা মদা এফং মকান এক দশরয বকেু মরাকশক েভতাীন কযা 

ফেতীত আয বকেুই না। বশযানাভ থাশক মম অবধকাংশয ভতশক বনফতােশন 

গ্রণ কযা । বনফতােশনয জনে ফাশরগ া তত। বকন্তু এশত প্রাথতী আশরভ 

া, দীনদায া এভনবক ভুরভান া তত না। ভখূ্ত, অববেত 

ুরুল, ভবরা কশরই এশত প্রাথতী শত াশয। মকউ মকউ মকান দর 

বনফতাবেত  আফায মকউ স্বতন্ত্র একা বনফতােন কশয। তাশদয মকউ মকউ 

আফায এভন থাশক মাযা ইরাশভয বফরুশদ্ধ কথা ফশর, ইরাশভয আইন 

দ  বকাশক জুরুভ ফশর- মায কাযশণ তাযা কাশপয শ মা। আয 

বনফতােশন দর, মনতা এফং িাকায মজাশয মবািাযযা াধাযণত এভন শ 

মা মাযা দীশন ইরাশভয উশিে ফুশঝ না মায কাযশণ ভূখ্ত, ইরাভ বফশদ্বলী, 

বমবেক বনফতাবেত শ ংশদ আন মশ মা। মম ফেবিয শে মবাি 

মফব আশফ মই বনফতাবেত শফ। মবদ মকান আশন এগাযজন প্রাথতী থাশক 

এফং তাশদয দজন ১৫বি মবাি া আয একজন ১৬বি মবাি া তাশর 



তাশক জী ভশন কযা । এফং ফশর থাশক মম ংখ্োগবযশষ্ঠয ভশতয উয 

ম বনফতাবেত শশে। অথে তায বফশে ১৫০ জন মবাি বের তাশক মবাি 

মদবন। ১৬ ফেবিয মবাশিয গণনা কশয ১৫০ মরাশকয ভতশক গ্রাে কযা 

র না। ১৫০ মরাশকয ভতশক জশর বাবশ ১৬ জশনয ভতশক গ্রণ কযা 

র আয এয নাভ র গণতন্ত্র। অতাঃয ংশদয মমই দশরয দে মফব 

 তাশদযই েভতা । আয তাযাই ংশদ আশ। আয এবাশফই ুশযা 

যাশষ্ট্রয েভতা বকেু মরাশকয াশত েশর মা। বকেু মরাক কশরয ে মথশক 

ংবফধাশন ুশযাুবয অবধকায বনশ মন এফং াদা-কাশরা ফবকেুয ভাবরক 

শ মা। এভনবক দশরয মম কর মরাক মকান একবি বফলশ একভত না  

তাশদযশক ংশদ ভুাশপক ফরশত । বনশজয ফেবিগত ভতশক তাযা 

কুযফানী বদশ মদ। এিা র গণতন্ত্র  ংখ্োগবযশষ্ঠয াকীকত। 

ফরা , ইরাশভ গণতন্ত্র আশে। মবদ এয দ্বাযা উশিে এিা  মম, 

ইরাশভয যাভশতয একবি অফস্থান আশে তাশর এ কথা বিক। তশফ তায 

অফস্থান ম যকভই মম যকভ উশয ফণতনা কযা শশে। বকন্তু াযা মদশ 

বনফতােশন প্রাপ্তফস্ক কশর মবাশি অংগ্রণ কযশত াযশফ এয উয বববি 

কশয কর জ্ঞানী, ভূখ্ত মবািায শফ এফং অবধকাং মবাশিয উয পাারা 

শফ- ইরাশভ এভন গণতশন্ত্রয মকান অফস্থান মনই। 

বকেু জ্ঞানী আশে আফায বকেু ভূখ্ত আশে মাযা বশুরয স্বীকায শ ইরাশভয 

কথা ভানশত নাযাজ। তাযা ফশর, আভযা অশনক মভনত কশয গণতন্ত্র 

এশনবে এখ্ন এয বফরুশদ্ধ বকবাশফ ফরফ? তাশদয আভদানীকৃত গণতন্ত্র 

এশকফাশয ভশূখ্তয গণতন্ত্র, ইরাশভয াশথ মায দূযতভ ম্পকত মনই। বনফতােশন 

মমই মকানবাশফ া কযশফ গণতন্ত্র ভূশখ্তয ভত তাশক ভানশত ফাধে শ মা। 

আয ফশর মম, এখ্ন আয কী কযায! মমশতু ম বনফতাবেত শই মগশে, 

জনগশণয ভতশক আয বকবাশফ ফাদ মদা মাশফ। আইশনয অনুগত বকন্তু তায 

বফরুশদ্ধ মকান বকেু ফরা ফা েরায মেষ্টা কযায অনুভবত মনই। 



মখ্ারাপাশ যাবদ্বীশনয বনফতােন কযায দ্ধবত কখ্শনাই াযা মদশ 

ইশরকশনয ভাধেশভ  বন। 

এভনবক কর াাফাশ মকযাভ (যাবদাল্লাহু আনহু) বযক বেশরন না। 

এভবনবাশফ, ুযা ভবদনাফাী অংগ্রণ কশযন বন। ফযং বকেু শুযা দেযা 

বনফতােন কযায য কশর বফনাফাশকে মভশন বনশশেন। ফততভাশন বকেু 

নাভধাযী জাবর ভুবরভ বফবিশদয গণতাবন্ত্রক জাবরী জীফন ফেফস্থায 

অশমৌবিক বনফতােনশকই াক বনশাশগয বিক  মথাথত ন্থা ভশন কযশে। 

োিশয াাফাশ মকযাশভয বযী নীবতভারা অনুমাী াক বনফতােনশক 

বুর  ভ্রান্ত্র াফস্ত কযশে। (নাউমুবফল্লা) এবফলবি এতই গ্রণী  ুস্পষ্ট 

মায পশর এভস্ত নাদান, ভূখ্তশদয ভতাভতশক খ্েন কযায মকান 

প্রশাজনীতা অনুবফ কযবে না। বকন্তু আভযা তাশদযশক এ বফলিা 

জাবনশ বদশত োই, মম তাশদয এই ভাশরােনািা আল্লা তাারায উয 

ফততা। মকননা আল্লা তাারা ুযা তফায একত নাম্বায আাশত 

ভুাবজযীন এফং আনায  মাযা আল্লা বীবতয াশথ তাশদয অনুযণ 

কশযশে, তাশদয বযে বদশ তাশদয উয যাবজ খ্ুব শ মাায মঘালণা 

বদশশেন। ہزضواعٍ و وھعٍ ہانم ّٰ زضی   

অথতাৎ আল্লা তাারা তাশদয উয ন্তুষ্ট শশেন তাযা আল্লা তাারায 

উয ন্তুষ্ট শশে। 

এখ্ন মবদ আনাশদয কথা মভশন মনই মম, াাফাশ মকযাভ ইরাভশক 

ফুঝশত াশযন নাই মায কাযশণ আশভবযকানশদয বনফতােন দ্ধবতশত  নাই। 

ুতযাং তাশদয শয এভন কাযা আশে মাযা ইরাভশক এফং ইরাশভয 

োবদাশক অবধক ফুঝশত াযশফ?? 

এভবনবাশফ, নফী কাযীভ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ ফশরশেন,  

انحسيری داؤد ابو ہزوا) دييٍھامل اخلهفاءانساشديٍ ۃسٍ و بسُحی عهيکى  



অনুফাদ: মতাভাশদয জনে আফেক র আদত এফং মদাশতপ্রাপ্ত 

মখ্ারাপাশ যাবদ্বীশনয আদতশক আাঁকশড় ধযা। 

এখ্ন মবদ ঐভস্ত মযতশদয বনফতােন বিক না শ থাশক তাশর-মতা 

মখ্ারাপাশ  যাবদ্বীনই াফস্ত শফ না। এখ্ন মবদ এভস্ত জাশরশদয কথা 

মভশন মনই, তাশর এয অথত দাাঁড়া মযত াাফাশ মকযাভ দুভনশদয 

দ্ধবত গ্রণ না কযা মকান মখ্ারাপাশ যাবদ্বীন  বন। (নাউমুবফল্লা) 

ুতযাং এধযশনয বফকৃবত বযফততন যাবয ইভাশনয োবদায বফশযাধী। 

কাশপয পাশকযা মম বফশল ধযন আকৃবতয মাাক বযধান কযা, তাশদয 

ধভতী যীবতনীবতয াভাবজক ফেফস্থা গ্রণ কযা, যাজনীবতয মেশি জাবরী 

গণতন্ত্রশক আাঁকশড় ধযা, কাশপযশদয ফানাশনা আইন কানুন মভশন মনা 

এফং তাশদয যবেত ংবফধান বদশ বফোয পাারা কযা এ ফ বকেু আল্লা 

তাারায নাপযভানী”। 

ূি- তাপীশয আনারুর ফান: ১ভ খ্ণ্ড 

    

ভারানা আশভ উভয াশফ াবপজাহুল্লা 

গণতশন্ত্রয মপতনা আল্লা তাারায মভাকাশফরা ঐ মনমাভশক ভাফুদ ফাবনশ 

বদশশে। আইন কানুন কযায অবধকায আল্লা তাারা মথশক ঐ মনমাভশক 

বদশ বদশশে। আল্লা তাারা বফধান ভন্জুয কযশত গণতশন্ত্রয ভুখ্াশেী 

ফাবনশ বদশশে। ভুরভানশদয আল্লাজ তাারায ইফাদত মথশক মফয কশয 

গারুল্লা ূজাযী ফাবনশ বদশশে। এিা এভন বানক অন্ধকাযােন্ন মপতনা 

মাশত বনশজয াতশক বনশজয ভশন  না। মকান ধযশনয দবরর প্রভাণ ফুশঝ 

আশ না। মায কপুয ফততভাশন ীভাীন েবতকয  ইরাশভয াশথ যাবয 



াংঘবলতক শ দাাঁবড়শশে। এিা ফরা বরু শফ না মম গণতন্ত্র শুধ ু একিা 

মপতনাই ন ফযং কর মপতনায জন্মদাতা, ভাভাযী।  

এই ইফবরী গণতাবন্ত্রক ফেফস্থা ভুরভানশদয পাাঁশদয মপরায াধাযণ ভাথায 

মকান কাযাবজ ন ফযং এভন মজশশনয বফোশনা জার মাশদয মদভাশগ 

তান আস্তানা মগশড়শে। 

ুতযাং তাযা ইরাশভয বযবালা ভূ, ইরাবভ আবকদা বফশ্বা, এফং 

ভুরভানশদয মভজাজ বনশ গশফলণা কশয গণতশন্ত্রয বযবালা বনধতাযণ 

কশযশে। মায পশর ফাবেকবাশফ ইরাশভয াশথ াংঘবলতক ভশন  না। এই 

েক্রািভূরক বভশন তায ুযাুবয পরতা অজতন কশযশে। পশর াধাযণ 

ভুরভাশনয াশথ াশথ অশনক উরাভাশ মকযাভ মধাাঁকায জাশর আিকা 

শড়শেন। পশর গণতাবন্ত্রক ফেফস্থা তাশদয দ্বীন ধভত ফবকেু যণ কশয 

বনশশে। মকননা গণতশন্ত্র মা বকেু ইরাশভ াশথ বভশর তা বিক যাখ্া শশে। 

আয মা ইরাশভয াশথ াংঘবলতক মগুশরাশত মকৌশর ইরাশভয 

বযবালাভূ িুবকশ মদা শশে। মায পশর ফাবেকবাশফ ইরাশভয 

াশথ াংঘবলতক ভশন  না”।  

ূি- “আদইান বক জঙ্গ” ফাংরা “ইরাভ এফং গণতন্ত্র” নাশভ অনূবদত 

   

ভারানা াইবদ আতাউর ভুবন া ফখু্াযী যভাতুল্লাব আরাইব  

“মকাশনা কফযশক ভোয ভাধানকাযী ভানা  বফশ্বা কযা মবদ বযক , 

তাশর অনে মকান যাষ্ট্র ফেফস্থা মমভন, ভাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, াভেফাদ, 

ুাঁবজফাদ, যাজতন্ত্র, কবভউবনজভ, কোবিাবরজভ ইতোবদ জীফন ফেফস্থায কাশে 

ভোয ভাধান োা ইরাভ শত াশয? 



কফশয মজদাকাযী ভুবযক, াথয, কাি এফং গােশক ভোয ভাধানকাযী 

 প্রশাজনূযণকাযী ভানা বযক। তাশর গারুল্লায মনমাভশক ভানা বক 

ইরাভ  তাবদ শত াশয? ইরাশভয মকাথা গণতন্ত্র আয মকাথা 

মবাি? বকংফা মকাথা ফ ভতফাশদয াফতজনীনতা? ইরাভ এধযশনয 

ভনভানবকতাশক প্রশ্র মদ না, এয উবস্থবতশক মভশন মন না। ইরাভ 

শুধু আনায কাশে ূণত আনুগতে কাভনা কশয, আনায মখ্ারখ্ুবয 

ভতাভতশক ন। মমভন আল্লা ফশরশেন.. 

اللہ أطاع فقد الرسول یطع من .. 

..মম ফেবি যাূশরয আনুগতে কযর, ম আল্লা তাারাই আনুগতে কযর। 

(ূযা বনা, ৮০) 

ূি- তাবদ  ুন্নাত কনপাশযশে প্রদি বালণ, ২৬ম মশেম্বয ১৯৮৭ 
বফশিন, মৌজনে: ানাবফর কযাবে। 

মফপাকরু ভাদাবয াবকস্তাশনয মেোযভোন ভারানা াবরভলু্লাখ্ান দাভাত 

ফাযাকাতুহুভ 

াইখ্ুর াবদ মযত ভারানা াবরভুল্লাখ্ান দাভাত ফাযাকতুহুভশক 

বজজ্ঞাা কযা র, বনফতােনী যাজননবতক ফেফস্থা বকংফা গণতাবন্ত্রক দ্ধবতশত 

ইরাবভ ান ফেফস্থা কাশভ কযা ম্ভফ কী না? 

উিশয বতবন ুস্পষ্ট বালা ফরশরন না এিা ম্ভফ ন। বনফতােশনয ভাধেশভ 

ইরাভ কাশভ ম্ভফ ন গণতাবন্ত্রক দ্ধবতশত ইরাবভ ান ফেফস্থা 

কাশভ কযা ম্ভফ ন। গণতশন্ত্র ংখ্োবধকেতা ধততফে । ংখ্োবধকেতা 

মকফর ভূখ্তশদযই শ থাশক, মাযা দীশনয গুরুশেয ফোাশয উদাীন। 

পশর তাশদয দ্বাযা মকান বার কাজ ায আা কযা মা না”। 



ূি- ভাবক বিকা, ানাবফর কযাবে, মভ ২০১৩, ংখ্ো :১১     

    

ভপুতী জাযারী খ্ান  

“গণতশন্ত্রয বেযােবযত বনভ র মবদ ২০জন ফশর তাযা ইরাভ ো 

োিশয ৫জন ফশর ইরাভ ো তাশর ২০জশনয ভত মফব া ম 

অনুমাী পাারা কযা শফ। আশযকবি রজ্জাজনক বফল র এখ্ন 

মভৌরফীযা বনশজশদয ভজবরশ মকান বফলশ ভতাভত মেশ মমবদশক মফব 

ভত  মবদশকই পাারা কশয মদ। আবভ ফবর এিাশতা ফু এফং 

মব্রাযশদয অবো। আনাযা এিাশক কীবাশফ দবরর বশশফ ম কযশত 

াশযন!! 

 জভহুযা" মথশক বনগতত, মায অথত" جمہرا  জভহুবযোত"  ব্দ" جمہوریت

র, আশরাবকত ফারুকণা। "জভহুয" দ্বাযা অবধকাং ভানুল উশিে ন।  

জ্ঞাশনয ফতস্বীকৃত বনদতন আশরভগণ এ বফলশ বকেু ফশরন বন । 

 এভবনবাশফ, আরকুযআশন এশশে, 

ْيَّ  َّفَّغَّ ِ  أ َّْبتَِّغ  اِّلَّ كًَّما أ ُهوَّ  حَّ لَّ  الَِّّذى   وَّ َّنزَّ ًل  ٰتبَّ الْكِ  إِلَّْيُكُم  أ الَِّّذینَّ  ۭ   ُمفَّّصَّ  وَّ
 ُ تَّْيٰٰنُ ا َّنَُّّهۥ  یَّْعلَُّمونَّ  الِْكٰتبَّ  ءَّ َّّل   أ بِّكَّ  ّمِن ُمنَّ ّقِ  ّرَّ  ِمنَّ  تَُّكونَّّنَّ  فَّلَّ  ۭ   بِالْحَّ
ِینَّ   الُْمْمَتَّ

তশফ বক আবভ আল্লা ফেতীত অনে মকান বফোযক অনুন্ধান কযফ, অথে 

বতবনই মতাভাশদয প্রবত বফস্তাবযত গ্রন্থ অফতীনত কশযশেন? আবভ মাশদযশক 

গ্রন্থ প্রদান কশযবে, তাযা বনবিত জাশন মম, এবি আনায প্রবত ারশকয 

ে মথশক তে অফততীনত শশে। অতএফ, আবন ংকাযীশদয 

অিবুতি শফন না”। (ূযা আর-আনআভ, ১১৪) 



 

ভজুাবদরু ইরাভ রার ভবজশদয খ্বতফ ভারানা বদ আব্দরু আবজজ 

গাবজ যবভাহুল্লা  

আভযা কুযআন ুন্নাশক গুরুে মদই না ইংশযজশদয আইন কাননুশকই মফব 

গুরুে মদই। এ প্রতাযণা কযা  মম মকাযআন ুন্নায অনুমাী ুবপ্রভ 

মকাশিতয যা মদা । ইরাশভয ভাশঝ শুযা ফেফস্থা আশে বকন্তু ফততভাশন 

প্রেবরত গণতাবন্ত্রক ফেফস্থা ইরাভ  বযতবফশযাধী। গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানা 

আল্লা তাারায াবকবভোতশক অস্বীকায কশয, এয েভতা জনগনশক 

প্রদান কশয।  

এই জনে গণতাবন্ত্রক নীবতয ূজাবয যাজনীবতবফদযা াযাবদন আল্লা তাআরা 

 তাাঁয যাূর (াল্লাআল্লাহু আরাইব া াল্লাভ) মক ফাদ বদশ জনগণ 

জনগণ জশত থাশক মম জনগণ মমিা োইশফ তাই শফ। ফাস্তশফ এিা 

একিা মধাাঁকা  প্রতাযণা। মকননা তাযা শুধু জনগশণয ঐ দাবফ ভানশফ মা 

ভানশর দাজ্জারী ফেফস্থানায প্রবুযা খ্ুব । গণতন্ত্র তাগুতী  দাজ্জারী 

নীবত। 

মকান মকান উরাভা মযত এ দাবফ কযশত ো মম াবকস্তাশন ইরাবভ জীফন 

ফেফস্থা অনুমাী বযোরনা কযা । এিা েযভ বভথো কথা ফযং ফরা মা 

বকেু বফলশয উয ইরাশভয মরশবর রাগাশনা শশে বিকই বকন্তু 

প্রকৃতশে তা বফবিশদয ফানাশনা বনভ কানুনই”। 

     

মযত ভারানা মাবদ ইকফার  

“আর কথা র গণতাবন্ত্রক ন্থা তথা বনফতােন দ্ধবত মখ্রাপত কাশশভয 

ফাস্তফেত থ ন। 



তায বকেু কাযণ বনশে তুশর ধযা র: 

১.গণতশন্ত্রয ভূরভন্ত্র র জনগশণয জনে যকায, জনগশণয ভাধেশভই 

যকায, জনগণই কর েভতায উৎ। মা ইরাবভ ইরাবভ ধোন ধাযণায 

াংঘবলতক। গণতশন্ত্র ইরাবভ দরগুশরা ভানশুলয কাশে ইরাভ ফাস্তফাশনয 

জনে মবাি োায দাফীিা এভন শ মা মম, জনগণশক আইন কানুশনয 

ফোাশয ইখ্বতায মদায । ম োইশর জনগশণয ান ফেফস্থা গ্রণ 

কযশত াশয। োইশর ইরাশভয  ফেফস্থা গ্রণ কযশত াশয। অথে 

জনগণশক এভন কথায অবধকায মদা এফং মকান একবিশক মফাঁশে মনা 

ইরাবভ যীবতনীবতয ুস্পষ্ট বফশযাধী। 

২. ারতাশভশে জী এফং অবধক যাজননবতক দেশদয উয বববি কশয 

আইন া কযা । অতএফ, মতবদন মতি নাভধাযী ইরাবভ যাজননবতক 

দরগুশরায দে ংখ্ো মফব না শফ ততবদন তাযা মকান আইন া 

কযাশত াযশফ না। তাই মতবদন মতি নাভধাযী ইরাবভ যাজননবতক 

দরগুশরায দে ংখ্ো কভ থাকশফ ততবদন ইরাভ বফশযাধী আইন া 

কযাশক মভশন বনশত শফ। আয তাশদয এভন অবধকায মভশন মনা যাবয 

ইরাভ বফশযাধী। 

৩. গণতশন্ত্রয ভাধেশভ েভতায মানায বযণ াায আগ মতি ফাবতর 

ংবফধাশনয বনভ কানুন ভানায রপ কযা আফেক। মকননা থ কযা 

ফেতীত মকান যাজননবতক দর েভতা মাাশতা দশূযয কথা বনফতােনই 

কযশত াযশফ না। আয গণতাবন্ত্রক ংবফধাশনয রপ কযা বযত বফশযাধী। 

৪.বনফতােশন মফব মবাি মশ মবদ মকানবাশফ েভতা আশত াশয 

তাশর শুধুভাি ৫ফেয হুকুভশতয অবধকায াশফ।অফে জনগণ োইশর 

এয আশগ বফদা কযশত াশয। েভতাীর দশরয জনে এ তত ভানা 

আফেক। মকননা এগুশরা র গণতশন্ত্রয ভূরবববি। ুতযাং মবদ ধশয 



মনা  মকান ইরাবভ যাজননবতক দর েভতা এশশে তফু তা ৫ 

ফেশযয মফব স্থাী শফ না।  

বনধতাবযত ভশয য ুনযা েভতা আায রড়াই কযশত শফ। জনগণশক 

আফায এই অবধকায বদশত শফ তাযা বক বযা মভাতাশফক েরশত ো নাবক 

কুপযী অনুমাী েরশত ো। এভনিা শত াশয এয পশর নাবস্তক 

মকুেরাযশদয েভতা মাায ুশমাগ শ মাশফ। মা ইজভাশ উোশতয 

বফশযাধী। মকননা ইরাশভ খ্বরপা মতবদন মতি মমাগে থাকশফ ততবদনই 

বযা অনুমাী েভতা বযোরনা কযশফন।  

৫. প্রশতেক ফেফস্থানায একিা ভূর বেিাধাযা থাশক। মই ফেফস্থানা মতি 

মৌোশত শর মই দ্ধবতশকই গ্রণ কযশত শফ মা তায াশথ বনবদতষ্ট। 

গণতাবন্ত্রক ফেফস্থায ভূর বববিই র মকুেরাবযজভ। তায াশথ বনবদতষ্ট দ্ধবত 

র মবাশিয বনফতােন। 

োিশয মখ্রাপশতয ভূর বববিই র ইরাভ। মখ্রাপত ফেফস্থানায 

দ্ধবত  র ইরাভ। ুতযাং ফুবদ্ধভাশনয কাজ র এিা বফশফেনা কযা মম, 

বনফতােশনয ভাধেশভ গণতন্ত্র মতি মৌোশত াযশফ না মখ্রাপত মতি। 

ইরাশভয াশথ মমভন গণতন্ত্র, ভাজতন্ত্র এোড়া অনোনে ভতফাদ েরশত 

াশয না এভবনবাশফ এগুশরায াশথ ইরাভী মখ্রাপত েরশত াশয না। 

গণতন্ত্র, ভাজতন্ত্র, আশযা মত তন্ত্রভন্ত্র আশে এভস্ত দ্ধবত বদশ ইরাভ 

কাশভ শফ না। ইরাভী মখ্রাপত মকফর ইরাবভক বফবধ বফধান 

ইরাবভক ন্থাই শফ। তাই বযত েত ন্থা ফাদ বদশ এভস্ত ফাবতর 

কুপযী ফেফস্থানায ভাধেশভ ফেথত মেষ্টা কযা বযত ভথতন কশয না। এিা 

বপতযাত, আকশরয বযন্থী। 

৬.  গণতন্ত্র ুাঁবজফাশদয একবি াখ্া ফরা মা। এজনে গণতন্ত্র ফেফস্থায াশথ 

জবড়ত ায দ্বাযা শুধ ুগণতন্ত্রই কযা  না ফযং ভাজতন্ত্রশক বিারী 

 ভজফুত কযা । ইরাভ গণতন্ত্র, ুাঁবজফাদ মকানিাই ভথতন কশয না। 



৭. গণতাবন্ত্রক যাজনীবত এভনই এক বানক বফল একফায জবড়ত শ 

ড়শর মফয শ আা প্রা অম্ভফ শ শড়। মকননা মাযা ধভতী 

যাজননবতক দশরয ভাশঝ জবড়ত শ ইরাবভ মখ্রাপত কাশশভয বদফাস্বপ্ন 

মদশখ্ গণতাবন্ত্রক ন্থা আশোরন োবরশ মা। তাযা তাশদয গণতাবন্ত্রক 

ন্থা োরাশনা এই মেষ্টা প্রশেষ্টাশক প্রকৃতশে দ্বীন কাশশভয পযজ আদা 

কযা ভশন কশয। এজনেই তাযা গণতাবন্ত্রক ন্থা ফাদ বদশ অনে মকান দ্ধবত 

গ্রণ কযাশক আফেক ভশন কশয না। গণতাবন্ত্রক ন্থা ফেতীত অনেশকান 

দ্ধবতশত ইরাবভ মখ্রাপত কাশভশক অম্ভফ ভশন কশয। 

৮.বব্রবি াম্রাজেফাদ মথশক স্বাধীনতায য বফববন্ন ভুবরভ মদশয বফববন্ন 

ধভতী দর ইরাভ কাশশভয জনে গণতাবন্ত্রক থ গ্রণ কশযশে। (মা বকেু 

প্রঙ্গ ূশফত উবল্লবখ্ত শশে) তাযা এয ভাধেশভ খ্ুফ প্রশেষ্টায োবরশ 

আশে, আজ একই শথ েরশে। বকন্তু আজ মতি এই দরগুশরা 

মূ্পণতবাশফ মকান বূখ্শণ্ড ইরাভী জীফন ফেফস্থা প্রবতষ্ঠা কযশত াশযবন। 

কাযণ গণতন্ত্র এভন একিা ফেফস্থা মমখ্াশন ধভতী দরগুশরা ংখ্োগবযষ্ঠতা 

রাব কযশত াশয না, অথতাৎ ইরাভী ধভতী যাজননবতক দরগুশরা কতৃতে-

ীর শত াশয না। মকননা প্রকৃত গণতাবন্ত্রক কািাশভা এভনইবাশফ াজাশনা 

মম এবিয ভাধেশভ শুধু মনতৃফৃে, যদায, ফড় ফেফাী,  বফবনশাগকাযী,  

বল্প কাযখ্ানায ভাবরক, দুনতীবতফাজ ভানুলই বনফতাবেত শফ। মাযা ুদ ঘুল, 

রুণ্ঠন, জাবরাবত,  েুবয, িাকাবত, কাশরাফাজাবযয ভাধেশভ অনফধ িাকায 

াাড় গশড় তুশরশে।  

৯. মবদ ফ ফাধায াাড় অবতক্রভ কশয মকান ধভতী দরগুশরা বনফতােশন জী 

শ েভতা আশ, তফু তাযা মদশয গণতাবন্ত্রক ফেফস্থায াশথই মুি 

থাকশফ শফ। গণতাবন্ত্রক আইন কানুন বদশই যাষ্ট্র বযোরনা কযশত শফ। 

কাযণ তাযা েভতা এশশেই গণতাবন্ত্রক ন্থা। এই মেশি কতিুকু আয 

ধভতী ইরাবভক জীফন ফেফস্থাশক ফাস্তফাবত কযশত াযশফ? এোড়া 

ংবফধাশনয মফবড়শতা গরা ঝুরাশনা আশেই। মা বনশ কদভ এবদশক মবদশক 



কযায মকান ুশমাগ নাই। তফু মবদ মকউ গণতাবন্ত্রক  ভতাদতশক ফাদ বদশ 

ইরাভী ফেফস্থা প্রশাগ কযশত ো, তশফ বফশযাধী দর এফং গণতাবন্ত্রক 

মভাড়র দাদাযা তাশক কখ্শনাই এই অনুভবত বদশফ না। ুতযাং ধভতী 

বিগুশরা েভতা আায আয মকান মমৌবিকতাই ফাবক থাকশরা না। 

মকননা তাশদয মেষ্টািা গণতশন্ত্রয মভৌবরক নীবতয বফশযাধী”।  

ূি- “আশয াশজয মভ গরাফাশ দ্বীন কা নফফী তবযকা কায” 
“গণতাবন্ত্রক ন্থা মখ্রাপত কাশশভয ফাস্তফেত থ বক না?” 
বশযানাশভয আশরােনা।  

   

ভারানা খ্াশরদ াইপলু্লা যভানী  

“এশত মকান শে মনই মম, আভাশদয মদ  অবধকাং মদশ গণতশন্ত্রয 

মমই বেিাধাযা যশশে তা মভৌবরকবাশফ ইরাশভয বফযীত। প্রেবরত গণতন্ত্র 

 ইরাবভ বেিাধাযায ভাশঝ দুইবি মভৌবরক াথতকে বফদেভান।  

১. গনতশন্ত্রয ভাশঝ জনগনশক আইন প্রণনকাযী ভানা । জনগশণয জনে 

কর প্রকায আইন ততবযয অবধকায থাশক। মমন ারার-াযাশভয োবফ  

বার-ভশেয পারা তাশদয শত  মাশদযশক জনগণ বনফতােন কশযশে। 

এবি ুশযাুবয ইরাভী বেিাধাযায বফযীত। ইরাভী বেিাধাযা আইশনয 

ভূর উৎ র বকতাফুল্লা (শকাযআন) এফং ুন্নাশত যাূর (াবদ)। 

ইরাশভয দৃবষ্টশত ভানুল আইশনয ফোখ্োদাতা আইন প্রশণতা ন। এফং এয 

ফোখ্ো মদায অবধকায মকফর ঐভস্ত মরাশকয যশশে মাশদয মকাযআন  

াদীশয উয মশথষ্ট জ্ঞান যশশে। াাঁ তশফ ভাজবরশ ূযায জনে ফাস্তফান 

দ্ধবতয মেশি আইন ততবয  যাভশতয অবধকায যশশে। এবি খ্ুফ ূক্ষ্ম 

বেিাধাযায ভতাননকে”। 

ূি- বকতাফুর পাতা   



   

ভারানা নাবজফ আাঁকফায আফাদী  

“গণতশন্ত্রয নীবত ভানফ েভতাশক এভন স্বাধীন ন্থা মেশড় মদ  এই 

বযভাণ েবযিীন ফানাশত ো মম, ভানুল আন যশফয বযে  আল্লা 

তা’আরায ইফাদাশতয মখ্ার মফববদন মতি হৃদশ ফাবক যাখ্শত াযশফ না। 

বনশযি গণতাবন্ত্রক নীবত নাবস্তকেফাদ  ধভত ীনতায ফশেশ বাফ 

আশোরন। মমভবনবাশফ ভরুবূবভশত পর া, স্থরবাশগ ভাে জীবফত 

থাকা এফং অন্ধকাযােন্ন  দবুলত ফাূয ভাশঝ ভানুল ুস্থ থাকা অম্ভফ 

তদ্রূ বনশযি গণতাবন্ত্রক নীবত দ্বাযা বযোবরত যাশষ্ট্রয অধীশন ধভতী বেিা-

মেতনা, ফাধেফাধকতা  ইফাদশতয ক্রভবফকা ঘিা  অম্ভফ। এফং মকান 

ীয ধভত মফব বদন স্থাী থাকশফ না। গণতন্ত্র ইরাভী বোয বযূণত 

বফযীত  ফবন আদশভয জনে একবি বাফ বফদ জনক নীবত”।  

ূি- তাবযশখ্ ইরাভ  

  

 

ভারানা াশপজ আভাদ  

“ুাঁবজফাদী গণতন্ত্র  ভানুশলয অবধকাযশক আভযা মূ্পণত অস্বীকায কবয, 

বযক, থভ্রষ্ঠতা, মগাভযাব, আল্লায াশথ বফশদ্রা অবত বনকৃষ্ট অতোোয 

 ীভারঙ্ঘশনয ভবষ্ট ভশন কবয। আভযা এই নীবতশক মতভবন মূ্পণত কপুবয 

ফবর মমভন ইহুদীফাদ, বখ্রস্টফাদ, বেেু-ফাদ, মফৌদ্ধভতফাদ  বখ্ ভতফাদশক 

মূ্পণত কপুবয ভতফাদ ফবর।  

অতাঃয বতবন ‘‘ইরাভী গণতন্ত্র’’ ফরশত বকেু আশে বক না? এই প্রশশ্নয 

উিশয ফশরন:  



এয মাজা উিয মতা এবিই মম, আবভ প্রশ্ন কবয ‘‘ইরাভী কুপয’’ ফরশত 

বক বকেু আশে? এবি স্বতাঃবদ্ধ কথা মম, মকান বফশফকফান ভানুল এয প্রফিা 

শফ না। ফাস্তফতা র বেিা কযায বফল এই মম আভাশদয মকান বযবালায 

াশথ ‘‘ইরাভী’’ ব্দিা রাগাশনায প্রশাজন মকন শড়? মকননা তা ভূরত 

ইরাভী ন। অবধকাং বযবালা মমগুশরায াশথ ইরাভী এই ব্দিা মুি 

 তা শে মুি । মমভন: ‘‘ইরাভী ফোংবকংফফেফস্থা’’,  ‘‘ইরাভী 

বিবব েোশনর’’, ‘‘ইরাভী গণতন্ত্র’’ ইতোবদ। অতাঃয তুবভ এিা একি ু

মবশফ মদখ্ মকউ মতাভাশক বক কখ্শনা এিা ফশরশে মম, ‘‘ইরাভী নাভাম’’, 

‘‘ইরাভী জ্ব’’, ‘‘ইরাভী বজাদ’’? এখ্াশন ইরাভী ব্দ ফেফাশযয 

প্রশজন মনই মকননা এ ফ বযবালা ইরাশভয ভাশঝ বফধানগতবাশফই 

বফদেভান আশে। কখ্শনা কাশযা এই ং  না মম, জ্ব ফরা শফ আয এয 

দ্বাযা মকান ফেবি গঙ্গা স্নান কযা ফুঝশফ অথফা তফাখ্ী মভরায বদশক তাশদয 

মখ্ার মাশফ!। তাই মমখ্াশনই এভন বযবালা াা মাশফ মখ্াশন আফেক 

র বফরম্ব কযা শফ এফং খ্ুফ বেিা বাফনা কযায য তা ইরাভী ায 

পারা কযা শফ।  

ইরাভী গণতন্ত্রয এভন একবি বযবালা মায ভাশঝ বেিা বাফনা কযা 

প্রশাজন। অশনক ফুবদ্ধজীবফশদয ফিফে র বিভা গণতন্ত্র  এফং ইরাভী 

গণতন্ত্র দু’বি ববন্ন ববন্ন ভতফাদ।  

কাশযা কশযা ফিফে র (নাউমুবফল্লা) ইরাভ  গণতন্ত্র একই ভুদ্রায দ ু

বি।  

এবি প্রতাযণাূণত কথা। ইরাভ আভাশদয মখ্রাপশতয আবকদা ববখ্শশে। 

আয মখ্রাপত  গনতশন্ত্রয ভূরনীবত  াখ্াগত ভাআরায ভাশঝ আকা-

াতার ফেফধান বফদেভান। এয য শুধু শুধু ইরাশভয বখ্রাপত নীবতশক 

গণতন্ত্র  রূশ বফশ্বা কযাশনা ফা গণতন্ত্রশক হুফহু ইরাভী নীবত াফেস্ত 

কযায নািক াজাশনায বক কাযণ যশশে। গণতশন্ত্রয আবফষ্কায  ৃবষ্ট 

বিভা বফশ্ব। ঐবতাবক বাশফ াফেস্ত মম, এবি ঈা আরাইব 



াাল্লাশভয ূশফত াাঁে েত ফেয বফদেভান বের। গ্রীক বেতা গণতশন্ত্রয 

প্রেরন  অতাঃয বিভা বফশশ্ব তায ুনযা প্রেরন ঘশি।  

একবি কথা ইবতাশয াতা বরবফদ্ধ আশে মম, মকান ধভতী ভাশজ 

কখ্শনা গণতশন্ত্রয প্রেরন বন ফযং আল্লাশদ্রাী ভাশজশই এয প্রেরন । 

এই নীবতশক ঐ ভাজই গ্রণ কশযশে মাযা আল্লা তা’আরা  আবম্বা 

আরাইব াাল্লাভশদয অস্বীকাযকাযী ভাজ বশশফ প্রেবরত বের।  

ুতযাং মখ্ন গণতশন্ত্রয ফোাশয জানা মগর মম ইরাশভয াশথ তায মকান 

ম্পকত মনই আয এিা মকান ইরাভী বযবালা ন ফযং কুপযী বযবালা। 

তাশর এয ফেফায বকবাশফ জাশজ শফ? উরাভাগন বরশখ্ন মম ঐ ব্দ 

মায ভাশঝ মকান বদক মথশক কুপবযয অথত াা মা তা মবদ ভূরত ভুফা 

(নফধ)  তফু তায ফেফায না জাশম”।  

ূি- ায ভাাদাযানা জভহুবয মনজাভ বক যঈ াইবাত 

   

ভারানা ভুাোদ হুমাইপা াস্তানাফী  

“া আল্লা! এবি মকভন ফোায মম ভানফ ত্রুযা এশতা ফ বকেু কযায 

য থাশভবন যাজনীবতশক বনশজশদয েক্রাশিয জাশর আফদ্ধ কশযশে। এফং 

এই কাল্পবনক ভূবতত দাড় কবযশশে মম, যাজনীবত  ধভত আরাদা আরাদা ফস্তু। 

ুতযাং ভানশুলয যাজননবতক পরতা মকফর  গনতশন্ত্রয ভাশঝই বনবত 

আশে।  

আয নাউমুবফল্লা যাষ্ট্র বযোরনায জনে আল্লা তা’আরায মদা 

নীবতভারায মকান প্রশাজন মনই। আয যীশতয স্থাশন ারতাশভেশক ারার 

াযাশভয বিকাদাযী বদশ বদশশে।  



ুতযাং র এিাই মম ারতাশভশে উবস্থত নাবস্তকে বেিাধাযায অবধকাবয গ্রু 

ভদোন, জুাশখ্রা, ফস্তুূজাশক ারার াফেস্ত কশযশে। এফং ইরাশভয 

মোি মথশক মোি আববজাতেশক বনাঃশল কশয বদশশে।   

আকীদা যশণয য গণতশন্ত্রয ভাধেশভ যাজনীবতশক বনশজশদয আশে 

বনশ বনশশে। আয অফশশল জীফনবযক্রভা  জীবফকাভাধেভশক কভাবতার 

দ্ধবতশত বনশজশদয অধীশন বনশ মা”। 

   

ভারানা আফদরু ক ক্কানী যাবভাহুল্লা  

ইরাভ এভন এক জীফন ফেফস্থা মা স্বতন্ত্র তফবশষ্টয কাযশণ অনে কর 

ফেফস্থানা মথশক অভুখ্াশেী। 

ুতযাং ইরাভী জীফন ফেফস্থাশক গণতাবন্ত্রক জীফন ফেফস্থা বকংফা অনেশকান 

ভতফাশদয াশথ বভরাশনা ইরাভ ম্পশকত অজ্ঞতাযই দবরর। একথা-মতা 

কশরযই জানা মম, ইরাশভ কর েভতায উৎ শরন আল্লা তাারা। 

োিশয গণতশন্ত্র কর েভতায উৎ ভানা  জনগণশক। জনাধাযশণয 

রুবেয আবধকেতায উয বববি কশয আইন যেনা কযা । মদশয মকান 

প্রেবরত আইন শুধ ুংখ্োবধকেতায ভতাভশতয ধরুন বযফততন শ মমশত 

াশয। আফায তাযা োইশর দ্বীন ধশভতয বফশযাধী আইন া কযাশত াশয। 

ুতযাং এিা এভন ফেফস্থানা মাশত েভতায কর-কাবি থাশক জনগশণয 

াশত। আয ভন্ত্রী এভবযা তাশদয প্রবতবনবধ কশয। 

গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানা শুধু ংখ্ো গণনা কযা । তাশদয মকান মমাগেতা 

বফশফেনা কযা  না। 

তাই মবাশিয মেশি কশরই ভান। োই ম গণেভানে ফেবি মাক বকংফা 

বনেভাশনয মাক। গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানা এভব ভন্ত্রীশদযশক ফাবেকবাশফ, 



জনগশণয প্রবতবনবধ ফানাশনা ভশন শর ফাস্তফতা জনগশণযই মফব 

অবধকায েুণ্ণ । 

এ ফোাযিা ফুঝায জনে াবকস্তাশনয দষৃ্টাি কশরয াভশনই আশে। এিা 

মকান রশুকােুবযয কথা ন। গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানায পশর জাবত অধাঃতশনয 

মকান বাঁবড় অবতক্রভ কশযবন? 

োিশয ইরাশভয বফধান র ৃবষ্ট মায বফধান েরশফ তাাঁয। খ্বরপা শুধ ু

আকাশভ ইরাবশক ফাস্তফান কযশফ। এোড়া গণতাবন্ত্রক ফেফস্থানায 

াক বনফতােন আয ইরাবভক ফেফস্থানা খ্বরপা বনশাগ মূ্পণত ববন্ন। 

মকননা শুযা দেশদয এই অবধকায মনই, তাযা আল্লা তাারায বফধাশনয 

বফযীত যাভত বদশফ। এভবনবাশফ খ্বরপায  আল্লা তাারায 

পাারাশক উশো কশয বদ্ধাি মনায অবধকায মনই। 

মবদ মকান খ্বরপা আল্লায ীভাশক অবতক্রভ কশয তাশর তাাঁয আনুগতে 

কযা মাশফ না। অনেথা খ্বরপায বফশযাবধতা কযা নাজাশজ, বফশদ্রা 

মঘালণায াবভর। (আর আকাভু ুরতাবনো ৫৪) 

ুতযাং ৃবষ্ট মায আইন শুধু তাযই েরশফ। মমভন আল্লা তাারা ফশরশেন, 

ِ  إاِّلَّ  الُْحْكُم  إِِن  (1) َّ  آيث يوسف ۃ،سوز 57 آيث االَعاوۃسوز)ِِلّ

04/75  

অনুফাদ: বফধান মদায অবধকায একভাি আল্লা তাারায 

اعِل   إِِنّ  َّْرِض  ِف  جَّ لِيفَّةً  اْْل )04 آيث  ۃانبقس ۃسوز)  خَّ  

অনুফাদ:আবভ ৃবথফীশত খ্বরপা ফাবনশবে 



َّالَّ  لُْق  لَّهُ  أ (70   آيث االعساف ۃسوز)  َواْنَأِيُس الْخَّ  

অনুফাদ: ৃবষ্ট মায আইন শুধু তাযই েরশফ। 

তুযাং বার কশয স্মযণ যাখ্শত শফ ইরাভ ফতকাশরয জনে ফতশশ্রষ্ঠ জীফন 

বফধান। মায াশথ বিভা বফশফক ফবুদ্ধীন কপুযী গণতশন্ত্রয মকান তরুনাই  

না। গণতাবন্ত্রক ফেফস্থায অশমৌবিক মবাি দ্ধবতয মভাকাশফরা ইরাশভ 

ুশমৌবিক শুযা ফেফস্থা যশশে। মমভন আল্লা ফশরশেন: 

اوِْرُهْم  : جعانیّٰ ہقول َّْمرِ  ِف  وَّشَّ ْمتَّ  ۭ   اْْل زَّ َّّْل  فَّإِذَّاعَّ ك  آلۃسوز)  ہانم  عَّلَّ  فَّتَّوَّ
(971 آيث عًساٌ  

আবন তাশদয াশথ কাজ কশভতয ফোাশয যাভত করুন। তাযয আবন 

মকান ংকল্প কযশর আল্লা তাারায উয বযা করুন। 

তাই গণতাবন্ত্রক ফেফস্থায মনাংযাবভশক েুশড় মপশর ইরাশভয শুযা ফেফস্থাশক 

আাঁকশড় ধযশত শফ”। 

ূি- পাতাা াক্কাবনা- বজরদ-২, ৩৫৪ ৃষ্ঠা  

   

াবকভ ভুােদ জাপয ফশরশেন: 

“ফততভাশন ভগ্র ৃবথফীশত গণতশন্ত্রয ফাড়ফি েরশে। পশর মই গণতশন্ত্রয 

ভযীবেকা আাভ  খ্াাশয াশথ াশথ বকেু উরাভাশ মকযাভ 

ইরাশভয উয গণতশন্ত্রয মরশবর রাবগশ গণতশন্ত্রয ফেফস্থানাশক ইরাভী 

ফেফস্থানায ভতই াফেস্ত কযায অশেষ্টা কযশে। কপুযী গণতন্ত্রশক 'ইরাভী 

গণতন্ত্র' ফশর অবববত কযায ফেথত প্রশেষ্টা োরা।  ইরাভী হুকুভত 



ফেফস্থানা এিা না মজায জফযদবস্তভূরত না আবধকেকতায বববিশত আয না 

প্রােে বকংফা ািাতে ভতফাশদয ভত। 

ফযং ইরাভী হুকুভত ফেফস্থানা র শুযা তথা যাভতভূরক।  শুযায দ্বাযা 

উশিে র গুরুেূণত কাশজ আশর াল্লী ার আকদী (তথা ইরাভী 

ুগবীয জ্ঞাশন াযদতী মম মকান বযবস্থবত কুযআন ন্না মভাতাশফক বিক 

বদ্ধাশি উনীত শত াশয) ফেবিশদয াশথ যাভত কযা। 

বকন্তু এ যাভশতয য খ্বরপায ূণত ইখ্বতায থাকশফ বতবন োইশর 

অবধকাং যাভতকশদয যা গ্রণ কযশফ বকংফা তাশদয মখ্রাপ পাারা 

কযশফ। মখ্রাপশত যাশদা এফং বফশলবাশফ াইবেদুনা  

আফু ফকয ববিশক আাঁকফায (যাবদাল্লাহু আনহু) এয মখ্রাপত মশুগ 

এবফলিায আভর াা মা। 

ফশেশ ফড়কথা র, যকাশয দু আরভ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাশভয 

আদত এ বফলবিশক দৃঢ় কশয। মকননা  যাূর াল্লাল্লাহু আরাইব া 

াল্লাভ ভাাযা ফততভাশনয প্রেবরত গনতাবিক দ্ধবতশত মবাি মনায 

ভত বের না। এভবনবাশফ শুধু অবধকাংশয ভতাভশতয উয বববি কশযই 

পাারা কযশতন না।  

োিশয আবধকেই র গণতশন্ত্রয ভূর বববি। মা ইরাশভয াশথ যাবয 

াংঘবলতক। আভাশদয দাফী শুধু এিা ন মম গণতন্ত্র ইরাশভয বফশযাধী ফযং 

এবি স্ববাফ, রুবে আকশরয বযন্থী। 

 গণতন্ত্র  মকন ইরাশভয  বযন্থী তায বকেু কাযণ  বনশে মদা র: 

১. গণতন্ত্র ইরাশভয বযন্থী ায ফড় কাযণ র গণতশন্ত্র কর 

েভতায উৎ াফতশবৌভশেয অবধকাযী ভানা  জনগণশক। োিশয 

ইরাশভ কর েভতায উৎ (Sovereignty) াফতশবৌভশেয ভাবরক ভান 



আল্লা তাারাশকই ভানশত শফ। এশেশি গণতন্ত্র মমন জনগণশক আল্লা 

তাারায ভকে দাাঁড় কশযশে। 

যাজনীবতশত 'াফতশবৌভে' ব্দবি  েভতা  ভমতাদা ফুঝা।  ুতযাং গণতশন্ত্র 

মকান ফেবি াফতশবৌভশেয অবধকাযী ায অথত র আইন কানুন 

প্রণশনয মেশি অাধাযণ েভতা রাব কযশফ। ম োইশর বযত বফশযাধী 

আইন কযশত াযশফ। অনোনে ফেবিশদযশক ততীন বাশফ আনগুশতেয প্রবত 

ফাধে কযশত াযশফ। মকান ফেবিয জনে তায বফরুবধতা কযায অবধকায 

থাকশফ না। 

ম োইশর কাশযা কাশযা ক্ব বদশত াশয বকংফা োইশর কশরয হ্ক্ক্ব মকশড় 

বনশত াশয। একথািাশক এবাশফ ফরা মা, জনগণ আইন প্রণনকাযী 

াশকয ইো ফৃদ্ধভান (শফাঁশে) থাকশফ এফং ফেবি ূজা কযশত থাকশফ। 

২. গণতন্ত্র ুাঁবজফাদী ফেফস্থাযই একবি  াখ্া। পশর মনতাযা আঙ্গুর পশুর 

করাগাে শ মা। রাগফ মফাারযাই ফাশয ফাশয েভতা আশ। 

৩. গণতন্ত্র ববযকয একবি াখ্া। মকননা যাশজেয াধাযণ ভানুল এফং 

অবধকাংযা মদশয এভন বকেু ফেবিশদযশক বফশ্বা কশয বনশজশদয প্রবতবনবধ 

বনফতােন কশয, মাযা তাশদয মখ্ার খ্ুবভত আইন যেনা কযশফ। আয 

বনফতাবেতযা বনশজশদয ভনগড়া যা  ভবস্তষ্কপ্রূত জ্ঞান দ্বাযা জনগশণয 

জনে এভন আইন প্রণন কশয মাশত বনশজশদয  স্বাথতববদ্ধ  এফং 

অবখ্কাংযা খ্ুব থাশক। মমশতু তাযা জনগশণয মবাশিয ভাধেশভ বনফতাবেত 

শশে আফায াভশনয ইশরকশন তাশদয মবাি াায আগ্রী 

থাশক।তাই ম এভন আইন া কশয মমন জনগণ খ্ুব শ আগাভী 

বনফতােশন তাশকই মবাি মদ। 

এজনেই এধযশণয স্তা নাভ কুড়াশনায জনে জনভথতন ফৃবদ্ধয রশেে 

প্রবতবনবধযা ইউশযা আশভবযকা জনগশণয কর কুপ্রফৃবি ূযণ কযশত 

থাশক, তাশদয খ্ুব যাখ্শত ভদ,জুা, মফানা, উরঙ্গনা, ুরুশল ুরুশল 



ভকাভীতা, ভবরা ভবরা ভকাভীতা, বরব িশুগদায, বততাফৃবিয ভত 

াজাশযা মনাংযা কাজশক তফধতা বদশ আইন া কশযশে। এভস্ত েবযিীন 

কাজ আল্লায অন্তুবষ্টয কাযণ া শে শুধ ু জনগণশক খ্ুব কযায 

জনে এভবন, ভন্ত্রীযা ংশদ  তফধতা বদশ আইন া কশযশে। আল্লা 

তাারাশক অন্তুবষ্ট কশয গণতশন্ত্রয প্রবত এভন গুরুে মদা, স্রষ্টাশক 

অন্তুবষ্ট কশয বৃষ্টয ন্তুবষ্ট আা কযািাই বযক। ইরাভ এফং বযক দবুি 

তফযীেীর মা কখ্শনা একবিত শত াশয না।  

৪. গণতশন্ত্র বফববন্ন দর উদর থাকশত । কভশে দুবি দর থাকা 

আফেক। 

১. েভতাীন দর ২. বফশযাধী দর। 

েভতাীন দশরয কাজ র বনশজশদয মখ্ার খ্ুব মভাতাশফক আইন কশয 

জনগশণয উয োবশ মদা আয বফশযাধী দশরয কাজ র েভতাীন 

দশরয কাজশক বুর প্রভাবণত কযশত ফ যকশভয মেষ্টা প্রশেষ্টা োবরশ 

মাা। োিশয ইরাশভ এধযশণয  েভতাীন বকংফা বফশযাধী দর 

মকানিাই নাই। 

৫.ইরাবভ জীফন ফেফস্থানা ফাোশদয মমাগেতা বফশফেনা কযা  আয 

গণতশন্ত্র শুধ ুফেবি গণনা কযা । আশর এিা রুবে বফশযাধী কথা মম কর 

ফেবিয ভতাভত, গ্রণশমাগেতা,  জ্ঞান ভান ন। 

আল্লা তাারা এবফলবিশক আর কুযআনুর কাযীশভ ফরা শশে: 

আশরভ এফং জাশর ভান ন। 

এভবনবাশফ, মম ফেবি মকান বফলশ দে আয মম ফেবি ম বফলশ অজ্ঞ 

তাশদয দু ফেবিয ভতাভশত অশনক াথতকে মদখ্া বদশফ। কখ্শনাই উবশয 

ভতাভত ফযাফয শফ না। 



এবফলিাশকই আল্লাভা ইকফার ফশরশেন, 

ںیم سج ہک ےہ وکحتم رطز وہ وہمجرتی  

رکےت وتالںیہن ںیہ رکےت انگ وک دنبوں  

গণতন্ত্র এভন হুকুভত ফেফস্থা মাশত ভানুল গণনা কযা  ভানশুলয মমাগেতাশক 

ন। 

গণতন্ত্র ইরাভ বযবন্থ, মকননা  গণতশন্ত্র এভন দ্ধবত যশশে জনগশণয 

ভধে মথশক জনগণশক াশনয জনে াক বনফতােন কযা । 

এিা একিা বভথো কথা। মবদ ফাস্তফতা এভনই ত তাশর ফ াধাযণ ভানুল 

মকন বনফতাবেত  না। মকন ংবফধান যেনা, আইন প্রণন, বনফতােন বকেু 

মরাশকয ভাশঝ ীভাফদ্ধ থাশক? বকেু মরাশকযাই মকন কশরয প্রবতবনবধ 

কযশফ? মমখ্াশন াবকভ বনশজই জনগশণয াশথ মৃ্পি ।অথতাৎ জনগণই 

াবকভ বনফতােন কশযন দাফী কযশর অশনক ফড় বুর শফ। মকননা হুকুভত 

বযোরনা কশয একজন মায একািা দর থাশক। মকান মকান ভ তাযা অল্প 

বকেু মরাক । মাযা কশরয উয আইন ফাস্তফান কশয। পশর আইন 

যেনাকাযী াকশক মম মরাশকযা তাশক বনফতােন কশযশে, তাযা ভাশজয 

ততাকততা শ ফশ। 

   

ভারানা বুপ ভুােদ (পাক্কাযাল্লাহু আযাহু – আল্লা উনাশক কাযাভবুি 

দান করুন) 

আভীয তাবযশক মনপাশম বযত: ফশরশেন, 



গণতাবন্ত্রক দ্ধবতয মেশ কুপবযয মেশি (শনাংযা) ফীবৎ আকৃবত আয বক 

শত াশয। 

াবকস্তাশন েরভান আইন ফেফস্থা অননরাবভক। এবফলশ াবকস্তাশনয 

াক,জনগণ, এফং ফতস্তশযয উরাভাশক মকযাভ এ কথায উয একভত 

মম, েরভান আইন ফেফস্থা ইংশযজশদয ফানাশনা কুপযী আইশনয উয বববি 

কশয ফানাশনা। তুযাং মই আইশনয ভাধেশভ বফোয পাারা কযশর তা 

কপুযী না ফরশর অফশশল বক ফরা শফ? ইরাশভয মকান আভয এ আইন 

ফেফস্থায ববন্ন শর ইরাবভ আইশনয মভাকাশফরা কপুযী আইনশক প্রাধানে 

মদা এযশে কপুযীয ভাযাত্মক দ্ধবত আয বক শত াশয।? আয মখ্নই 

মকান ফেবি কুপযী আইশনয বফযীশত কুযআন ুন্না ফাস্তফাশনয দাফী 

কশয, তখ্ন শুধু এতিুকুশতই মল ন মম তায দাফী ুযা শফ না ফযং ম 

াব ভজাক, এভনবক ধয াকশড়য বকায । বযশত ভুাোদী 

ারনকাযীশদযশক ঘৃণা কশয প্রস্তয মশুগয াফস্ত কযা । 

অথে এভস্ত নাভদাযী াকযাই কাশপয মনতাশদযশক  ভুরভানশদয 

বফশযাশদ্ধ জান, ভার,  ভথতন বদশ াামে কশয মাশে। 

   

 

ভারানা াবরউল্লা মফরগুযাভী বদ যাবভাহুল্লা  

াবকস্তাশনয াকশশ্রণী মম মাই ফরুক ফাস্তফতা এিাই মম, াবকস্তান না 

মকান ইরাবভ আয না মকান দারুর ইরাভ। মকননা এয ংবফধান র কপুবয 

ংবফধান। শুধ ুনাভাম, মযামা, জভুআ,  ঈশদয নাভাম আদা কযশরই দারুর 

ইরাশভয বখূ্ণ্ড শ মা না। মকননা এভরূনীবত অনুমাী আশভবযকা, 

ইউশযাশয অশনক এরাকাশক দারুর ইরাভ ফরশত শফ। 



মবদন তাযা ইভাশনয মেশ কুপযীয কাোকাবে বের। মা তাশদয অিশয নাই 

তা তাযা ভশুখ্ ফশর। আয তায মা মগান যাশখ্ আল্লা তা বফশলবাশফ 

অফবত। (ুযা আর ইভযান আাত: ১৬৭) 

  

িক্টয ইযায আভদ  

 মবদ আবন ৃবথফীফাী  অবধকাংশয অনুযণ কশযন তাশর তাযা 

আনাশক আল্লায থ মথশক বফেুেত কশয বদশফ। (ুযা আনআভ আাত : 

১১৬) 

এ আাশতয তাপবশয ফশরন: 

ফততভান প্রেবরত গণতন্ত্র মক বনবলদ্ধ এফং অনফধ মঘালণায জনে এ আাতবি 

খ্ুফই গুরুেূণত। 

এ আাশতয ভাধেশভ কুযআন স্পষ্ট জাবনশ বদশশে মবদ আবন 

ংখ্োবধকেতায অনুযণ কশযন তাশর তায আনাশক মগাভযা কশয 

মপরশফ। 

মকননা দুবনাশত ফতদাই খ্াযা মরাশকয ংখ্োই মফব থাকশফ। 

মযত াাফাশ মকযাশভয (যাবদাল্লাহু আনহু) মশুগ ফড় ফড় অবধফাীশদয 

ভাশঝ রেে কশয মদশখ্ন, রাখ্ ংখ্োবধকে  বক একজন াাফীয ভশতয 

উয প্রাধানে মশবের?  

তাই ংখ্োবধশকেয উয বববি কযশর মকান বার কাজই ংঘবিত ায 

ভত ুশমাগ থাকশফ না। 

তশফ অবধকাংযাই মবদ আল্লা এফং তায যাূরশক (াল্লাআল্লাহু আরাইব 

া াল্লাভ) অকািেবাশফ আকাভদাতা বশশফ মভশন মন তাশর অনোনে 



াধাযণ বফলশ অবধকাংশয ভতাভত গ্রণ কযশত মকান অুবফধা নাই। আয 

মবদ কর েভতায উৎ ভানা  জনগণশক ইন্না বরল্লাব....তাশর 

জনগণশক আইনদাতা ভানা । এিা কুপযী। 

মকননা ফত অফস্থা শফতাচ্চ হুকুভদাতা, বফধানদাতা শরন আল্লা তাারা। 

বমবন ভগ্র বফশ্ব জাাশনয ৃবষ্টকততা  ভাবরক। ুতযাং ৃবষ্ট মায বফধান েরশফ 

তাযই। 

 

 

 

  


